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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 2A REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM 

HUMANIDADES, DO CENTRO DE FORMAÇÃO EM POLÍTICAS 

PÚBLICAS E TECNOLOGIAS SOCIAIS DO CAMPUS JORGE 

AMADO, REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2020 

No dia 29 de outubro de 2020 às 09h iniciou-se a reunião ordinária dos membros do Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades (BI-

Humanidades) do Centro de Formação em Políticas Públicas e Tecnologias Sociais 

(CFPPTS) do Campus Jorge Amado (CJA), com a presença das/os professoras/es Fabio 

Rodrigues Corniani, Márcio Augusto Vicente de Carvalho e Paulo Tiago Paulos Bento. 

Como ponto único de pauta, 1. Avaliação de Componentes Curriculares (CCs) 

Optativos, Prof. Márcio informa que o colegiado do curso está trabalhando o planejamento 

para 2020.2 e relata alguns precedentes que tornam necessária a atuação deste NDE. Em 

reunião extraordinária do Colegiado do BI-Humanidades, realizada em 21 de julho de 2020 

foi decidido que não seriam ofertados CCs obrigatórios no quadrimestre 2020.2, como 

forma de não prejudicar os estudantes que não possam ou desejem participar das 

atividades por intermediação tecnológica. Houve, inclusive, docentes que afirmaram que 

não ministrariam CCs obrigatórios em 2020.2 e 2020.3. A não oferta de CCs obrigatórios 

implicou que o CC Práticas e Projetos em Humanidades não fosse ofertado para a turma 

de ingresso 2018. Este CC é o preparatório para os CCs de Monografia: é nele que a/o 

estudante constrói seu projeto de pesquisa e busca orientação. Em nova reunião ordinária, 

realizada dia 23 de outubro, o colegiado do curso julgou que seria muito prejudicial às/aos 

estudantes ofertar o CC Práticas e Projetos em Humanidades concomitantemente com 

Monografia I, pois não haveria tempo hábil para confeccionar o projeto e a monografia em 

2 quadrimestres. Por outro lado, sem estes CCs a turma 2018 não se forma em seu prazo 

mínimo, ao final de 2020.1. Tendo em vista que este NDE já vem se reunindo há algum 

tempo e já vem se consolidando a ideia de tornar a Monografia como opcional no curso, e 

considerando que, no PPC vigente, Monografia I e II e Práticas em Humanidades I e II foram 

caracterizados como CCs optativos pertencentes a dois Blocos (Bloco Teórico 

Metodológico I e II – BTM I e II), Prof. Márcio sugere, como forma de contornar o problema, 

incluir mais um ou mais CCs dentro destes blocos, permitindo que a/o estudante da turma 

de ingresso 2018 possa cumprir a carga horária obrigatório prevista nos dois blocos (a 

saber: 30 horas em BTM I e 60 horas em BTM II) nos próximos dois quadrimestres, 2020.3 

e 2021.1, sem prejuízo para sua integralização curricular. Após discussão, o NDE decide 

aprovar a inclusão de novos CCs nos BTM I e BTM II. Para o BTM I, Prof. Márcio sugere 

duas inclusões: i) Videojogos: a mídia dos nossos tempos. Carga horária: 30h. Ementa: 

Descrever a resistência na filosofia da arte/estética em contemplar objetos do seu próprio 

horizonte histórico. Caracterização crítica dos videojogos. A perspectiva das materialidades 

e das intermidialidades. Análise dos videojogos como linguagem e mídia em 
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desenvolvimento para o século XXI. ii) Introdução à Sociologia da Tecnologia. Carga 

horária: 30h. Ementa: O curso visa introduzir os alunos na temática da Sociologia da 

Tecnologia através de textos e filmes que problematizam as relações sociotécnicas nas 

sociedades modernas e contemporâneas. Para o BTM II, Prof. Márcio sugere duas 

inclusões: i) Visão Crítica da Sociologia Clássica. Carga Horária: 60h. Ementa: Releitura 

dos clássicos da sociologia e seus desdobramentos posteriores. Marx e os marxismos; 

Weber e a escola sociológica alemã; Durkheim, positivismo e funcionalismo. ii) Racismo 

Estrutural, Institucional, Cordial e Estrutura Pública Brasileira. Carga Horária: 60h. 

Ementa: Conceito de raça e racismo no mundo moderno/colonial. Colonialismo e 

Colonialidade. Pós-colonialismo, anticolonialismo e decolonialidade. Racialismo no Brasil: 

origens. Racismo e racialismo. A invenção da África e dos africanos. A invenção do negro 

e da raça. Racismo estrutural. Racismo estrutural, institucional e sistema penal. Racismo 

cordial. Latinoamefricanidade. Necropolítica e políticas da morte. Negritudes. Branquitude, 

branquidade e brancura como modernidade/colonialidade. Todos CCs foram aprovados por 

este Núcleo. 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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