
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB
NDE DO CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA

        Ata  No04_2020  da  Reunião  Ordinária  do  NDE  do
Curso  de  Licenciatura  em História  da  Universidade
Federal do Sul da Bahia - UFSB, realizada em vinte de
outubro de dois mil e vinte.

Aos 20 dias do mês de outubro de dois mil e vinte, a partir das catorze horas, realizou-

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

conferência. Todos os membros estiveram presentes: Rodrigo Oliveira Fonseca; Ivana

Maria Gamerman; Luiz Antônio Silva Araújo; André de Almeida Rêgo; Francisco Nu-

nes Neto. INFORMES: O prof. Luiz Antônio deu o informe dos problemas ocorridos

no reconhecimento do curso de Direito, que podem impactar toda a universidade. A

prof. Ivana e o prof. Rodrigo deram informe da reunião realizada com os novos estu-

dantes do curso na sexta-feira passada. PAUTA:  1) Análise e aprovação das atas das

três reuniões anteriores do NDE; 2) Discussão sobre a Resolução CNE 7/2018 (extensi-

onalização dos currículos do ensino superior no país); 3) Estudo da Resolução CNE/CP

2/2019 (Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação

Básica); 4) Reformulação do fluxo e da oferta de CCs de 1o Ciclo a partir da nova For-

mação Geral (Resolução UFSB 10/2020). DELIBERAÇÕES: 1) Foram lidas e aprova-

das as atas das reuniões realizadas nos dias 16 de abril, 15 de junho e 31 de agosto de

2020. Todas as atas  serão encaminhadas para a publicação  no site do curso. 2) Após

ampla discussão sobre diferentes concepções de extensão e o estudo da resolução, os

membros do NDE ficaram de selecionar até a próxima reunião um conjunto de compo-

nentes curriculares da Licenciatura de História que poderão ceder parte de sua carga

horária para o cumprimento da resolução, de modo a não impactar a creditação e carga

horária total do curso. O NDE ainda depende, no entanto, de um direcionamento maior

da UFSB em relação aos procedimentos que serão adotados para a creditação das ativi-
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dades extensionistas 3) O prof André procedeu à leitura de sua análise da resolução

02/2019 do CNE/CP, e, após elogios ao documento redigido, seguiu-se um trabalho co-

letivo de indicação de componentes curriculares que pudessem atender às demandas de

carga horária que a resolução indica enquanto “base comum que compreende os conhe-

cimentos científicos, educacionais e pedagógicos e fundamentam a educação e suas ar-

ticulações com os sistemas, as escolas e as práticas educacionais”. Dada a insuficiência

de carga horária,  mesmo com a indicação de todos os componentes  curriculares  do

Tronco Comum das Licenciaturas Interdisciplinares da instituição, reconheceu-se que

deverão ser criados novos componentes curriculares na área de Educação, pelo menos

oito de 60 horas cada, e que talvez todo esse conjunto de componentes curriculares co-

muns às licenciaturas poderá ser reformulado, caracterizando assim mais um item ao

qual o NDE e o Colegiado da Licenciatura em História não podem atender isoladamen-

te. 4) Por fim, em relação ao impacto da reformulação da Formação Geral no percurso

formativo da Licenciatura em História, procedeu-se à alocação da carga horária de 420

horas (correspondentes a oito componentes curriculares de um conjunto maior que está

sendo elaborado pelos Grupos de Trabalho das grandes áreas de formação), que, soma-

das às 800 horas de componentes curriculares de Educação, levaram o NDE a propor a

retirada de todos os componentes curriculares do Bacharelado Interdisciplinar de Hu-

manidades previstos no percurso formativo da Licenciatura em História, e a manuten-

ção de apenas três componentes da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas

e Sociais, todos eles práticos, do tipo Laboratório: Educação para as Diferenças (60 ho-

ras); Planejamento e Avaliação (60 horas); e Análise de Material Didático (75 horas),

além do componente de Estágio Inicial, já previsto no percurso formativo do 1o Ciclo

(mas que precisará ter sua carga horária alterada para 60h). Em sua próxima reunião, o

NDE se comprometeu de analisar uma possível alteração dos eixos temáticos de seu

currículo, de modo a evitar que o acréscimo de horas em componentes curriculares de

Educação impacte o tempo ideal de formação na Licenciatura em História da UFSB.

Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas, eu, Rodrigo Oliveira Fonseca, Coordena-

dor do NDE, agradeci a participação de todos e dei por encerrada a reunião, lavrando os

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

membros  do  NDE.  Teixeira  de  Freitas,  vinte de  outubro  de  dois  mil  e

vinte. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Membros:

Rodrigo Oliveira Fonseca (presidente)

Ivana Maria Gamerman 

 

André de Almeida Rego

Luiz Antônio Silva Araújo

Francisco Nunes Neto
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