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Ata No07_2021 da Reunião Extraordinária do Núcleo Docente 
Estruturante do Curso de Licenciatura em História da 
Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB, realizada em 
dezessete de dezembro de dois mil e vinte e um. 

 

 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às catorze horas, realizou-se 

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

webconferência. Membros presentes: professores Rodrigo Oliveira Fonseca e Ivana Maria 

Gamerman. PAUTA: 1) Aprovação da ATA NDE 06.21; 2) Ajustes finais no PPC. 

DELIBERAÇÕES: 1) Após análise a ata foi aprovada. 2) Os professores presentes procederam 

aos últimos ajustes no texto do PPC, vários deles encaminhados pelos demais membros do NDE 

no arquivo online e já apresentados e aprovados pelo Colegiado em sua última reunião de 2021.   

O trabalho na presente reunião consistiu, basicamente, no cotejamento do novo guia enviado pela 

PROEX para a curricularização da extensão – em substituição ao anterior – com as mudanças já 

efetivadas no texto, e a redação de algumas novas passagens. Dado que os trabalhos de revisão 

do PPC foram realizados de forma contínua e online, registramos em ata as alterações realizadas 

ao longo dos últimos meses de trabalho do NDE e deliberações do Colegiado: a) Adequação à 

nova Formação Geral (impacto de 240 horas a mais para o carga horária do curso); b) Eliminação 

dos CCs do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades que eram indicados como 

componentes obrigatórios da Licenciatura em História; c) Revisão da bibliografia de todo o 

ementário; d) Adequação à curricularização da extensão; e) Inserção de barema para Atividades 

Complementares; e) Proposição de novos CCs Optativos; f) Inserção da categoria “Componentes 

Curriculares Livres”; g) Adequação à BNC-Formação (800 horas de componentes em Educação, 

no mínimo); h) Previsibilidade da oferta de componentes por dias, eixos e quadrimestres; i) Fim 

dos estágios de 100 horas; j) Novo Fluxo formativo, que atende melhor aos egressos do Ensino 

Médio (sem passagem prévia por cursos de Primeiro Ciclo), totalizando 3.640 horas ao invés das 
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3.210 horas anteriores. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas, eu, Rodrigo Oliveira 

Fonseca, coordenador do NDE, agradeci a participação da professora Ivana, dei por encerrada a 

reunião e lavrei a presente ATA, que, após aprovação pelo NDE, será assinada por mim e por ela. 

Teixeira de Freitas, dezessete de dezembro de dois mil e vinte e um. 

 

 

Membros: 

 

Rodrigo Oliveira Fonseca (coordenador) 

 

Ivana Maria Gamerman 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


