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GOVERNO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

CAMPUS JORGE AMADO 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E TECNOLOGIAS SOCIAIS 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES 

 

ATA DA 1A REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM HUMANIDADES, DO 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E 

TECNOLOGIAS SOCIAIS DO CAMPUS JORGE AMADO, 

REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2020 

No dia 15 de junho de 2020 às 9h iniciou-se a reunião ordinária dos membros do Colegiado 

do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades (BI-H) do Centro de Formação em 

Políticas Públicas e Tecnologias Sociais (CFPPTS) do Campus Jorge Amado (CJA), com 

a presença das/os professoras/es Francismary Alves da Silva, Márcio Augusto Vicente de 

Carvalho e Sandro Augusto Silva Ferreira, e dos representantes discentes Emanoel Lucas 

Silva (titular) e Gabriel Ferreira Silva (suplente). No primeiro ponto de pauta, 1. Informes, 

Prof. Márcio informa que atualizou, junto à Biblioteca do Campus a lista de livros a serem 

adquiridos para o curso. Informa, ainda, que está finalizando o Relatório da Comissão de 

Acompanhamento do Protocolo de Compromisso, a ser cadastrado no eMec até 07 de julho 

de 2020. Sobre o ponto 2. Possibilidade de encerramento das atividades de 2020.1 

remotamente, o Prof. Márcio informa que fez um levantamento com os docentes, boa parte 

respondeu positivamente, apenas um docente disse que haveria prejuízo devido à grande 

quantidade de alunos matriculados em seus CCs. O representante discente demonstrou 

preocupação com a pesquisa realizada pela Reitoria, que pode não refletir as dificuldades 

dos alunos. Prof. Sandro explicou detalhadamente como se deu o processo de consulta. O 

discente demonstrou preocupação também quanto à evasão. Prof. Sandro pondera que a 

decisão de voltar pode gerar evasão, mas que a decisão de não voltar as aulas também 

pode gerar evasão. No ponto de pauta 3. Componentes Curriculares da nova Formação 

Geral, Prof. Márcio ponderou que, com a nova Formação Geral (FG), ficamos responsáveis 

por 120h em Humanidades e Artes na Formação Cidadã. Sugerimos que 60h sejam de 

Humanidades e 60h (no quadrimestre 2020.3) para as Artes. Na proposta de Formação 

Geral dos estudantes havia solicitações específicas, como Ética e Formação Política. 

Nossa sugestão é de uma introdução à ética ou Introdução à Ciência Política. Há a 

necessidade de consultar Progeac sobre ingressantes e turnos e sobre como se dará o 

planejamento da FG. No ponto 4. Planejamento 2020.2, foi realizada uma discussão 

genérica sobre os Componentes Curriculares (CCs) a serem ofertados neste quadrimestre. 

Os discentes demonstraram preocupação com este retorno às aulas. Prof. Márcio indicou 

que este é apenas um planejamento preliminar, e que ainda dependemos da Resolução a 

ser aprovada futuramente no CONSUNI. Provisoriamente, fica aprovado um planejamento 

com os CCs que já estavam previstos para o quadrimestre. No quinto ponto de pauta, 5. 

Nova composição dos membros do Colegiado e NDE, Prof. Márcio informou que a 

Profa. Regina Oliveira, membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) deste curso, 

solicitou seu desligamento. Desta forma, temos uma vaga em aberto. Prof. Márcio sugere 

que, dada a nova estrutura acadêmica em que o BI-H agora está no CFPPTS junto com os 
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novos cursos de segundo ciclo, deveríamos convidar o novo membro do NDE entre os 

docentes ligados aos novos cursos. Ficou decidido, assim, convidar algum docente ligado 

ao curso Mídia e Tecnologia. Quanto à composição do Colegiado, decidiu-se manter a 

composição atual e Prof. Márcio e Prof. Guilherme foram reconduzidos à coordenação e 

Vice-Coordenação, respectivamente. No ponto final da pauta, 6. O que ocorrer, o Prof. 

Márcio solicita que o colegiado avalie as solicitações de reingresso dos alunos Rodrigo 

Maxuel dos Reis Santos e Adenilson Doria Gomes. A solicitação foi aprovada, mas será 

necessário ainda preencher um Plano de Trabalho, e isto depende do planejamento dos 

próximos quadrimestres. Quanto ao processo de aproveitamento de estudos solicitado pelo 

estudante Erick Santana Brito, o processo será encaminhado para parecer da Profa. Regina 

Oliveira, por sugestão do representante discente suplente. Caso ela não aceite ser 

parecerista deste processo, será distribuído para a Profa. Fran Silva. A representação 

discente solicita a solução da situação dos alunos que se matricularam no CC Oficina de 

Textos Acadêmicos e Profissionais em Artes como Cultura Complementar em Artes. Prof. 

Márcio vai verificar os histórico dos alunos Caio Lima Alves e Maria de Fátima Mendes dos 

Santos e consultar a Diretoria de Percursos Acadêmicos - DPA, se necessário. O 

representante docente solicita que a coordenação verifique junto ao Instituto de 

Humanidades, Artes e Ciências - IHAC a situação dos CCs de 30h, se seria possível 

encerrar estes CCs que ficaram com apenas uma aula faltando. Sem mais para o momento, 

eu, Márcio Augusto Vicente de Carvalho redigi a presente ata que vai por mim e pelos 

demais presentes assinada digitalmente. 
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