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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 
 

                   Ata No 04_2022 - Reunião Ordinária do Colegiado do 
Curso de Licenciatura em História da Universidade 
Federal do Sul da Bahia - UFSB, realizada em cinco de 
maio de dois mil e vinte e dois. 

 

Ao quinto dia do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, às nove horas e dezesseis 
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 professor Francisco Antonio Nunes Neto e dos PRESENTES Anne La 
Regina, Ivana Gamerman, Janaína Losada e Rodrigo Fonseca (docentes). Faltas 
Justificadas: sem justificações. Iniciada a reunião, tivemos como INFORMES: sem 
anotações. PONTOS DE PAUTA:  1) Expediente: ausências justificadas; 2) PARFOR; 3) 
Jornada de História: definição do tema e da comissão organizadora; 4) Retorno Presencial 
no quadrimestre 2022.2; 5) Mudança do regime Quadrimestral para Semestral; 6) Projeto de 
criação do Lato Sensu em História (status: parado) / Portaria 21/2021 – GT para a elaboração 
da proposta; 7) Validação dos PEAs do quadrimestre 2022.1; 8) O que ocorrer. 
OBSERVAÇÕES/PONDERAÇÕES E DELIBERAÇÕES relativas aos pontos de pauta 
elencados: (1) Anotado anteriormente; (2) o professor Francisco fez observações quanto à 
não participação da Licenciatura em História no PARFOR. O professor Rodrigo havia 
entendido ser necessário a promoção de novas reformas no PPC de História para além 
daquelas já realizadas para atender às demandas internas da DEA/PROGEAC, mas o 
professor Francisco dirimiu a dúvida. (3) O professor Rodrigo ponderou sobre a necessidade 
de calendarizarmos a Jornada de História no sentido de sua institucionalização e também 
poder computar a carga horária nos PITs docentes. A professora Ivana observou a sua relação 
afetiva com o evento e da importância de sua realização anual, bem como, da elaboração de 
um projeto para conseguirmos ajuda de custos via editais e se colocou à disposição para 
escrever e/ou contribuir com a elaboração do projeto. A professora Anne observou sobre a 
possibilidade de criar um núcleo interno no Colegiado que pudesse dar conta da concepção 
e organização da Jornada. A professora Janaína observou a necessidade de refletirmos sobre 
a manutenção do evento anualmente, levando-se em consideração o tempo necessário para 
a organização. O professor Rodrigo registrou a sua insatisfação quanto à baixa participação 
dos/das estudantes da graduação em História desde a organização à apresentação de 
trabalhos. E nos lembrou sobre termos que pensar já em um formato presencial. O professor 
Francisco observou que sendo tendo em vista ao retorno das atividades presenciais, a Jornada 
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teria que ser organizada levando-se em consideração a presença e dos custos que isso 
implica, sobretudo na captação de recursos para custear. A professora Anne ponderou sobre 
a possibilidade de revermos o formato no sentido de enxugá-lo, reduzindo em dias, carga 
horária e extensão da programação. A professora Ivana defendeu a realização anual da 
Jornada e nos propôs uma força-tarefa no sentido de sua realização neste ano. Também 
registrou a sua percepção em relação a ter notado o baixo envolvimento identitário dos/das 
estudantes em relação ao curso. A professora Anne observou a sua percepção sobre a relação 
pragmática dos/das estudantes das licenciaturas e como isso reflete no engajamento com suas 
formações. A Comissão Organizadora da Jornada será formada pelos/as docentes presentes 
nesta reunião. (4) O colegiado está ciente sobre o retorno presencial no quadrimestre 2022.2. 
(5) A professora Ivana argumentou sobre não estar convencida sobre as vantagens da 
semestralidade e do tempo exíguo para promover a mudança entre regimes. O professor 
Francisco argumentou sobre o tempo exíguo do quadrimestre para a realização das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão e, em uma estrutura enxuta e compacta como a da 
universidade. Na avaliação da professora Janaína, no regime quadrimestral, o tempo de 
aprendizado é suprimido e a abordagem mais conteudista em função do tempo curto para 
discutir temas e questões cruciais da formação profissional. Também ponderou que em 
termos de equivalência, há uma discrepância entre os dois regimes. (6) O ponto não foi 
discutido. Sem anotações. (7) PEAs Aprovados. (8). Sem anotações. Não havendo mais 
nenhuma questão a ser discutida, às doze horas, eu, Francisco Antonio Nunes Neto, fechei a 
sala virtual supra indicada. Porto Seguro, cinco de maio de dois mil e vinte e dois. 
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Presentes: 

Francisco Antonio Nunes Neto (Professor/Coordenador) 

Anne La Regina (Professora) 

Ivana Maria Gamerman (Professora) 

Janaína Losada (Professora) 

Rodrigo Fonseca (Professor) 

 


