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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 
 

                   Ata No 01_2022 - Reunião Ordinária do Colegiado do 
Curso de Licenciatura em História da Universidade 
Federal do Sul da Bahia - UFSB, realizada em três de 
fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

 

Ao terceiro dia do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, às nove horas e vinte oito 
minutos da manhã, iniciamos a reunião do Colegiado da Licenciatura em História na sala 
virtual meet.google.com/dpp-rqvq-sse sob a coordenação do professor Francisco Antonio 
Nunes Neto. Neste encontro, estiveram PRESENTES: Ivana Maria Gamerman (docente), 
Anne Greice Soares La Regina (docente) e Leandro Barbosa (discente). Falta Justificada: 
Francismary Alves da Silva (docente). Além dos INFORMES, tivemos como PONTOS 
DE PAUTA:  1) Expediente: presenças e ausências justificadas; 2) Aprovação da Ata da 
Reunião Ordinária anterior; 3) Apresentação e Aprovação do Calendário Anual de Reuniões 
Ordinárias do Colegiado de História; 4) Apresentação e Aprovação do Planejamento Anual 
2022 da oferta de Componentes Curriculares. A estes pontos, por sugestão do Coordenador 
do Colegiado e acatado pelos/as membros/as presentes, foram inseridos também como 
PONTOS DE PAUTA: 5) Retorno Presencial das Atividades Docentes; 6) Redução da 
frequência discente nas aulas após o retorno do recesso de festas de final de ano; e 7) O que 
ocorrer. (INFORMES) O professor Francisco Antonio Nunes Neto deu boas-vindas aos 
membros presentes do Colegiado na condição de atual Coordenador da Licenciatura em 
História; A professora Ivana Gamerman noticiou como foi o processo de transição de 
coordenação; A professora Anne La Regina informou ter enviado ao Coordenador do Curso 
atestado médico referente à sua condição imunossuprimida, o que, de acordo com a avaliação 
médica, lhe vulnerabiliza ao COVID-19, fator que a impede de retornar às atividades 
presenciais docentes a partir do quadrimestre 2022.1, acaso seja essa a deliberação 
institucional. OBSERVAÇÕES/PONDERAÇÕES E DELIBERAÇÕES relativas aos 
Pontos de Paula elencados: (1) Anotado anteriormente. (2) Ata, aprovada. Ainda, a 
professora Ivana Gamerman observou que a referida Ata precisou ser aprovada ad-
referendum, dada a urgência do reenvio do PPC de História contendo os ajustes indicados 
pela DEA/PROGEAC (3) Calendário Anual de Reuniões Ordinárias, aprovado. (4) 
Planejamento Anual 2022 da oferta de Componentes Curriculares, aprovado. A professora 
Ivana observou que o planejamento apresentado representava a transição entre as matrizes 
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curriculares anterior e posterior aos ajustes realizados no PPC de História, e que o 
planejamento em tela não impedia aos docentes de ofertarem Componentes Curriculares 
Livres no ano letivo 2022. A professora também sugeriu ao Coordenador do Curso que 
promovesse um encontro com os/as discentes do curso para lhes apresentar a nova matriz 
curricular da Licenciatura em História. (5) Por trabalhar com os Componentes Curriculares 
de Estágio, a professora Ivana avaliou que tais componentes só devem ser ofertados quando 
do retorno presencial das atividades docentes, exceção feita ao Componente Estágio I por 
este não demandar presença nas escolas onde os estágios são realizados. Com relação aos 
Componentes Curriculares de Laboratórios, dada a sua interface com os Componentes 
Curriculares de Estágios, a professora Ivana também ponderou pela oferta apenas quando do 
retorno presencial das atividades docentes. A tempo, professora sugeriu que, através de um 
e-mail, o Coordenador sondasse os/as docentes sobre o retorno das atividades presencias 
e/ou no formato híbrido. Advertiu que, quando da deliberação pelo retorno às atividades 
presenciais, os/as docentes sejam comunicados/as antecipadamente, para que se planejem; 
O estudante Leandro Barbosa, representante discente, avaliou ser inviável o retorno das 
atividades presenciais quando observado questões diversas como transporte e moradias, 
sobretudo entre os/as estudantes que retornaram para as suas cidades de origem por não ter 
condições de permanecerem em Porto Seguro neste contexto pandêmico. Propôs o estudante 
a realização de um planejamento que torne possível a transição entre os formatos de ensino 
remoto e presencial. (6) Por se tratar de um quadrimestre atípico, atravessado pelo recesso 
ocasionado pelas festas de final de ano, bem como da estação verão, observamos que 
diversos fatores estão incidindo entre os/as estudantes, lhes impossibilitando continuar 
frequentando as aulas. Avaliamos haver um descompasso entre o número de estudantes que 
estão frequentando as aulas antes e após retorno do recesso. A professora Ivana avaliou que, 
talvez, se for o caso, pudéssemos pensar na reoferta dos Componentes Curriculares deste 
quadrimestre e sugeriu ao representante discente que se articulassem enquanto categoria e 
criassem um fórum permanente onde os/as estudantes discutissem temas, questões, 
demandas e problemas de sua formação profissional. O professor Francisco comentou que, 
juntamente com Leandro Barbosa (representante estudante), Álef Dórea, Amazias Santos e 
Pétala Grecov, estudantes da graduação em História, elaboraram um formulário para 
identificar entre os/as estudantes matriculados no Componente Curricular História da Bahia 
Colonial, quais fatores estão interferindo em sua presença nas aulas. Através do formulário 
em questão, o professor Francisco buscará identificar, entre os/as estudantes, quais 
estratégias metodológicas adotar para conter os elevados índices de falta, bem como, 
favorecer o retorno dos/das estudantes que, por motivos diversos, deixaram de frequentar as 
aulas do Componente Curricular em tela. O representante estudantil Leandro Barbosa 
observou que diversos/as estudantes estão realizando trabalhos temporários, “de verão”, 
como motoristas de Uber, atendentes em barracas de praia, dentre outras ocupações, e que o 
formato remoto impossibilita-lhes conciliar trabalho e estudo, ao que o professor Francisco 
acrescentou que o regime quadrimestral torna ainda mais difícil aos estudantes dar conta do 
volume de leituras e atividades acadêmicas, sobretudo, entre os/as estudantes do noturno. As 
professoras Ivana Gamerman e Anne La Regina argumentaram ter notado a baixa frequência 
dos estudantes após o retorno do recesso e das estratégias que estão adotando para mantê-
los/las motivados/as, como na realização de atividades complementares. O professor 
Francisco observou que os/as docentes da Licenciatura em História, juntos/as, poderiam 
pensar/desenvolver estratégias que favorecessem o retorno dos/as estudantes faltosos em 
estrita observação às suas limitações e demandas. Nada mais havendo a tratar, às dez horas 
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e cinquenta e nove minutos, eu, Francisco Antonio Nunes Neto, lavrei os termos da presente 
ATA que, após aprovada, será assinada por mim e pelos membros. Porto Seguro, três de 
fevereiro de dois mil e vinte e dois. 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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Francisco Antonio Nunes Neto (Professor/Coordenador) 

Anne Greice Soares La Regina (Professora) 

Ivana Maria Gamerman (Professora) 

Leandro Barbosa da Silva (Estudante) 

 

 

 

 

 


