
 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

NDE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA 

   

                   Ata No01_2021 da Reunião Ordinária do NDE do 

Curso de Licenciatura em História da Universidade 

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

abril de dois mil e vinte e um. 

 

 

Aos nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, a partir das dez horas, realizou-

se reunião ordinária do NDE do curso de Licenciatura em História (2º ciclo), através de 

webconferência. Estiveram presentes os membros: Rodrigo Oliveira Fonseca; Ivana 

Maria Gamerman; Francisco Nunes Neto, Luiz Antônio Silva Araújo; e André de Al-

meida Rêgo. Também estiveram presentes, como convidados, os professores Vitor Au-

gusto Lage Pena e Maria Aparecida de Oliveira Lopes, a partir de convite feito ao Co-

legiado da Licenciatura em História. PAUTA: 1) Análise e aprovação da ata da reunião 

anterior do NDE; 2) Proposição de um fluxo regular para a oferta dos componentes 

curriculares da Licenciatura em História. DELIBERAÇÕES: 1) Foi lida e aprovada a 

ata da reunião anterior. 2) Foi iniciada a discussão sobre o ponto, com intervenções de 

todo acerca da importância de assegurarmos maior previsibilidade aos docentes e dis-

centes do curso, assim como assegurarmos a oferta dos créditos necessários aos discen-

tes para que tenham a possibilidade de se formarem dentro do número de quadrimestres 

estabelecidos como mínimo para integralização do curso. Dada a complexidade do 

tema, que envolve também a capacidade do Colegiado e da universidade de manter e 

em breve ampliar o número de turmas de História que têm sido abertas, optou-se por 

dar continuidade à discussão em uma reunião extraordinária a realizar-se ainda no mês 

de abril. Nada mais havendo a tratar, às doze horas, eu, Rodrigo Oliveira Fonseca, co-

ordenador do NDE, agradeci a participação de todos e dei por encerrada a reunião, la-

vrando os termos da presente ATA, que, após aprovada, será assinada por mim e por 

todos os membros presentes do NDE. Teixeira de Freitas, nove  de abril de dois mil e 



vinte e um. 
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