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        Ata  No06_2020  da  Reunião  Ordinária  do  NDE  do
Curso  de  Licenciatura  em História  da  Universidade
Federal do Sul da Bahia - UFSB, realizada em onze de
dezembro de dois mil e vinte.

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, a partir das nove horas, reali-

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

vés de webconferência. Estiveram presentes os membros: Rodrigo Oliveira Fonseca;

Ivana Maria Gamerman; Luiz Antônio Silva Araújo; e André de Almeida Rêgo. O pro-

fessor Francisco Nunes Neto, por motivos de saúde, esteve ausente. PAUTA: 1) Análise

e aprovação da ata da reunião anterior do NDE; 2) Reconsideração dos eixos temáticos

do percurso formativo da Licenciatura em História, com possibilidade de redução da

carga horária obrigatória no 2o Ciclo. DELIBERAÇÕES: 1) Foi lida e aprovada a ata da

reunião anterior, realizada no dia 20 de outubro de 2020. 2) Foi prosseguida a discussão

em torno da redução da carga horária obrigatória no 2o Ciclo de História, a partir do

ponto registrado na ata anterior. Para não impactar o tempo mínimo de formação de

nossos estudantes o NDE deliberou pela proposta de redução do percurso mínimo obri-

gatório de 2o Ciclo em 8 CCs (equivalente às 480h acrescidas no 1o Ciclo), o que su-

gere-se que seja feito com a manutenção de todos os CCs atuais e o estabelecimento de

uma carga horária mínima obrigatória por cada um dos eixos do curso, da seguinte for-

ma: Teoria, Metodologia e Pesquisa Histórica, que conta com 300h de CCs no 2o Ciclo

(equivalentes a 5 CCs), adotaria 180h (equivalentes a 3 CCs) como carga horária míni-

ma obrigatória para fins de integralização do curso; História Geral, que conta com 480h

de CCs (equivalentes a 08 CCs), adotaria 240h (equivalentes a 04 CCs) como carga ho-

rária mínima para fins de integralização do curso; e História do Brasil e da Bahia, que

conta com 480h de CCs (equivalentes a 08 CCs), adotaria 360h (equivalentes a 06 CCs)



como carga horária mínima para fins de integralização do curso. Os outros eixos não

sofreriam quaisquer alterações, posto que não podem ter a sua carga horária mínima re-

duzida. Nada mais havendo a tratar, às onze horas, eu, Rodrigo Oliveira Fonseca, coor-

denador 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 to-

dos os membros presentes do NDE. Teixeira de Freitas, onze de dezembro de dois mil e

vinte. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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