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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 4A 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 18 DE SETEMBRO DE 2020 

No dia 18 de setembro de 2020 às 09h 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 do representante discente Gabriel Ferreira Silva. No primeiro ponto de pauta, 

1. Informes, Prof. Márcio lembra a todos que a próxima semana, entre 21 e 26 de setembro, 

será a última semana com aulas remotas. Como lembrete especial aos formandos, lembra 

a necessidade de inserção de atividades complementares para avaliação deste colegiado. 

Lembra também aos docentes-orientadores que é necessário encaminhar ao colegiado as 

notas finais das monografias para inserção no sistema. Informa que enviou mensagem aos 

calouros informando sobre a chamada de apoio ao acesso à internet. Profa. Francismary 

informa sobre a Semana de História que irá ocorrer nos dias 13 e 14 de outubro. Informa 

ainda que está finalizando as monografias de dois estudantes, Jessica Bonfim e Saulo 

Carneiro. Prof. Márcio informa que a Comissão Própria de Avaliação está trabalhando para 

construir um questionário como forma de avaliar o retorno às atividades remotas. Informa, 

ainda, que os novos cursos do CFPPTS, a saber, Bacharelado em Políticas Públicas, 

Bacharelado em Mídia e Tecnologia e Bacharelado em Produção Cultural, têm vagas 

abertas no Edital 22/2020 que regula a Seleção para Cursos de Segundo Ciclo. No ponto 

2. Aprovação de Ata, foi aprovada a Ata da 3a Reunião Ordinária do Colegiado do BI-H, 

de 04 de agosto de 2020. No ponto de pauta 3. Reingresso e Monografias em 2020.2, 

Prof. Márcio relata que há alguns pedidos de reingresso de alguns discentes. Para este 

reingresso, é necessário preencher um Plano de Trabalho indicando quais componentes 

curriculares (CCs) os estudantes farão nos próximos quadrimestres. Nos dois casos, os 

estudantes precisam fazer Monografia. Há também outros estudantes, ao menos dois 

casos, que retomariam suas monografias em 2020.2. O coordenador questiona este 

colegiado se é viável inscrever estudantes em Monografia tendo em vista a decisão anterior 

de não ofertar CCs obrigatórios, uma vez que a apresentação de Monografia é obrigatória 

para a integralização do curso. Além disso, não ofertaremos o CC "Práticas e Projetos em 

Humanidades" no quadrimestre 2020.2, seguindo a mesma decisão. Isto significa que os 

alunos da turma de ingresso 2018 não vão conseguir fazer suas monografias no prazo e 

não vão se formar a tempo de participar do edital de migração de 2021. Ao permitir que 

estes alunos que estão solicitando a entrada em Monografia o façam, corremos o risco de 

dar a eles um privilégio negado aos estudantes da turma 2018. Após discussão, este 

colegiado considera que a Monografia é um CC com características operacionais 
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específicas. Não há necessidade de sala de aula, abertura de turmas e as atividades podem 

ser desenvolvidas diretamente com o orientador. Inscrever os estudantes nestes CCs não 

gera prejuízo aos demais, tendo em vista que neste próximo quadrimestre nenhum 

estudante em fase demandará orientação. Desta forma, o colegiado aprova a oferta dos 

CCs de Monografia para estudantes que os demandarem para o quadrimestre 2020.2. O 

coordenador construirá Plano de Trabalho contendo as Monografias para os estudantes 

reingressantes. No ponto final da pauta, 4. O que ocorrer, nada foi levantado. 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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