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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS SOSÍGENES COSTA
 
 

ATA Nº 389 / 2022 - IHAC-SC (11.01.06.03) 
 
Nº do Protocolo: 23746.003648/2022-82

Porto Seguro-BA, 07 de maio de 2022.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR
EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS E SUAS TECNOLOGIAS

Realizada em 06 de dezembro de 2021

Reunião ocorrida no dia 6 de dezembro de 2021, às 9 horas, na sala virtual meet.google.com/sqf-herx-ryu,
Estavam presentes: Angela Maria Garcia, Coordenadora do Curso LICHS, presidindo a reunião; Sérgio
Eduardo Martins Pereira (Vice-Coordenador do Curso LICHS); os/as representantes docentes: Cristiane
Muniz Thiago; Eliana Povoas Pereira Estrela Brito; Rodrigo Ribeiro Barreto; Stella Narita; a representante
dos Técnicos Administrativos, Rosângela Santos Rocha; o representante discente, Waleriano Silva Lima.
Informes - Angela informou que: foi publicada a Portaria 028/2021 de Recomposição do Colegiado; sobre
contratação de professor substituto para a licença maternidade da professora Cristiane, o decanato do
IHAC/CSC comunicou ter encaminhado a solicitação à PROGEPE. Conversamos sobre o tema e, como forma
de legitimar e reforçar a necessidade da seleção para o curso, ficamos de enviar ao decanato e à PROGEPE
uma tabela que o prof. Sérgio elaborou com a demanda de docentes para o curso; a PROEX encaminhou e-
mail convidando a acompanhar oficina de inserção de extensão no PPC, hoje, das 16h às 18h, se não
pudermos acompanhar, podemos ver depois no canal do Youtube na universidade; a PROGEAC encaminhou
para apreciação a Minuta de Resolução do Estágio Supervisionado. O prof. Sérgio informou do processo de
discussão realizado pelo setor de Estágios e DEA com diálogos abertos, destacando alguns pontos que
considera importante, sendo um deles, os estágios serem abertos por curso. A prof. Angela apresentou o
novo representante Discente Walerino Silva Lima, exibindo o documento de sua escola e passou a palavra
ao estudante. Waleriano falou do prazer em estar compartilhando esse espaço conosco e coloca-se à
disposição. A profª Angela informou que irá encaminhar o documento de escolha do representante ao
decanato e secretaria executiva, para sua inclusão na portaria do colegiado. A profª. Stela lembra que
devemos encaminhar também a Ata desta reunião, visto que o representante está tomando posse de sua
cadeira no Colegiado. Com a concordância de todos os presentes, consideramos então empossado e
entrando em exercício Waleriano Silva Lima, representante discente, no Colegiado da LICHST. Na
sequência, lembrou dos eventos que estão acontecendo na universidade: II Seminário em Rede, na
semana passada; III Congresso de Extensão, nessa semana; 7º CIPCI, na próxima semana. Consultou se
haveria mais algum informe. Não havendo, passou aos demais pontos. O prof. Rodrigo solicitou a inclusão
de um ponto sobre um e-mail encaminhado pela DPA a cerca de cancelamento e inclusão de aulas nas
turmas do SIGAA. Após discussão e com o acordo de todos, assim ficou a pauta: 1. Estágios; 2.
Atividades complementares; 3. Cancelamento e relançamento de aulas no SIGAA, pelos
docentes. No 1. Estágios, Waleriano solicitou informações sobre a situação de estudantes que não
conseguiram inscrever-se no estágio. O professor Sérgio esclareceu que as situações já foram resolvidas e
apresenta as indicações pelo colegiado de orientadores no Estágio Supervisionado II: Luan Santos Braga -
Mat. 2016017595 e Leonardo Souza Mendes - Mat. 201401428, turma 4 - Profª. Angela Garcia; Laliele
Braz dos Santos - Mat. 2019012940, turma 2 - Profª. Eliana Povoas; Marilucia Rosa dos Santos - Mat.
2020011201, Prof.ª Ivana Gamerman; Danile Santos Bispo - Mat. 2020018454, cancelar a matrícula
irregular em outra área e fora do fluxo porque a estudante não cumpriu o Estágio I. Indicações aprovada
por unanimidade. Ainda no ponto 1, o Prof. Sérgio apresentou o quadro de requisições e inscrições nas
demais etapas do Estágio Supervisionado (do V ao VII), prestou alguns esclarecimentos e afirmou que
todos que requisitaram foram matriculados, ficando distribuídos conforme a seguir. No Estágio V: Waleriano
Silva Lima e Caio Gabriel Sacramento Fonseca - orientadora Profª Ivana Gamerman; no Estágio VI: Aldielia
Santos Sampaio e Maria Almeida da Silva - orientadora Profª. Eliana Póvoas; no Estágio VII: Daiane Alves
de Oliveira - orientador Prof. Sérgio Pereira; Karollyne Sarmento de Paula, Lusinete Maria Dantas e Erinaldo
José Pereira da Silva - orientadora Profª. Cristiane Thiago; João Vitor Nascimento de Santana e Antonio
Marcos Pereira Mota - orientadora Profª. Eliana Póvoas. Todas as indicações foram aprovadas por
unanimidade. A profª Eliana solicitou a palavra e manifestou insatisfação com a falta de acesso do
orientador ao sistema para inteirar-se do andamento dos Estudantes no Estágio, desde que este passou a
ser registrado como atividade. O orientador fica sem controle da execução das atividades, se o estudante
está ou não realizando aquilo que foi solicitado. Considera que deveria encontrar uma forma no sistema
para o professor ter acesso, porque também sobrecarrega o coordenador. O prof. Sérgio informou que as
formas de registro do Estágio devem mudar com a nova Resolução, que está para ser aprovada. A Profª.
Stella informou que o Prof. Cristiano Longo está retornando do Pós-doc e se disponibiliza a trabalhar com
Estágio na LICHS. Sendo assim, ela solicita que seu nome seja substituído pelo dele, no rol de docentes
dispostos a trabalhar com o Estágio. 2. Atividades complementares - foi apresentada a situação do Ad
referendum dado às atividades complementares da estudante Kelly Silva Sandres, com esclarecimentos
sobre o procedimento e apresentação das horas atribuídas, com aproveitamento total da carga horário do
PIBID. Waleriano pediu esclarecimentos sobre o aproveitamento do PIBID, se isso vale para todos. Os
Profs. Sérgio e Cristiane esclareceram a relação PIBID/Estágio, afirmando que o Edital que regula isso
coloca o aproveitamento da totalidade da carga horária como obrigatória na universidade. O prof. Sérgio
colocou que seria bom provocarmos a universidade em relação a uma Resolução que trate do PIBID, da
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mesma forma que existe uma para a Residência Pedagógica. Prof.ª Stella manifestou sua preocupação de
aceitar essa totalidade, pois considera que os objetivos das atividades complementares sejam de
diversificar a participação dos estudantes. Após ampla discussão em relação aos aproveitamentos de carga
horária como atividades complementares, com manifestações também da Prof.ª Eliana e do Waleriano
favoráveis ao aproveitamento total do PIBID, passamos à votação do Ad referendum dado às atividades
complementares da estudante Kelly Silva Sandres, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida,
foi apresentado o processo de solicitação validação das horas de atividades complementares de Daiane
Alves. Prof. Sérgio apresentou a tabela e os comprovantes e demonstrações das horas. Consultou-se se
alguém se manifesta contrário. Não havendo manifestação em contrário, foi aprovada a validação de
266 horas de atividades complementares para Daiane Alves de Oliveira - Matr. 2018019234. 3.
Cancelamento e relançamento das aulas no SIGAA, pelos docentes. Em discussão, o Prof. Sérgio
falou sobre a situação do quadrimestre não ser suficiente para inserção de 100% da carga horária de 60
horas dos componentes no calendário, então ao cadastrar os componentes no sistema foi necessário incluir
dias de recesso para ultrapassar a carga horária mínima e possibilitar o cadastro, caso contrário o sistema
não aceita. Entrou-se em discussão sobre o tema. Os docentes e discente presentes se manifestaram. O
prof. Rodrigo apresentou suas justificativas pela solicitação da inclusão desse ponto. Após ampla discussão,
deliberou-se pelo seguinte encaminhamento: Enviar memorando ao IHAC e PROGEAC colocando a dupla
questão da correção no sistema dos dias letivos desse quadrimestre e a discussão do regime quadrimestral
em relação. Nada mais havendo a tratar, eu, Angela Maria Garcia, Coordenadora do curso LI em Ciências
Humanas e Sociais e suas tecnologias, lavro a presente ata, que será lida e assinada por todos/as
presentes na reunião.

Assinaturas:

 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 07/05/2022 19:04 ) 
ANGELA MARIA GARCIA 

COORDENADOR 
Matrícula: 1694002 

(Assinado digitalmente em 10/05/2022 11:27 ) 
CRISTIANE MUNIZ THIAGO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1619365 

(Assinado digitalmente em 11/05/2022 07:28 ) 
ELIANA POVOAS PEREIRA ESTRELA BRITO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 1218431 

(Assinado digitalmente em 26/05/2022 10:46 ) 
RODRIGO RIBEIRO BARRETO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1149517 

(Assinado digitalmente em 09/05/2022 09:47 ) 
ROSANGELA SANTOS ROCHA 

ASSISTENTE SOCIAL 
Matrícula: 1187504 

(Assinado digitalmente em 27/05/2022 15:34 ) 
SERGIO EDUARDO MARTINS PEREIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1582024 

(Assinado digitalmente em 10/05/2022 08:56 ) 
STELLA NARITA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1861431 
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