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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS - CSC
 
 

ATA Nº 1034 / 2022 - CLICH-SC (11.10) 
 
Nº do Protocolo: 23746.008470/2022-62

Itabuna-BA , 15 de setembro de 2022.

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

Realizada em 04 de março de 2022

Reunião ocorrida no dia 04 de março de 2022, às 9 horas, na sala virtual: 
h�ps://meet.google.com/vvf-kphc-ijs, Estavam presentes: Angela Maria Garcia, Coordenadora do 
Curso LICHS, presidindo a reunião; Sérgio Eduardo Mar�ns Pereira - vice coordenador do curso; os/as 
representantes docentes: Eliana Povoas Pereira Estrela Brito; Rodrigo Ribeiro Barreto, Prof. Stella 
Narita; a representante dos Técnicos Administra�vos, Rosângela Santos Rocha; o representante 
discente, Waleriano Silva Lima. O prof. Sérgio jus�ficou a ausência de Cris�ane Muniz Thiago, por estar 
no processo de nascimento de seu filho. Angela iniciou a reunião saudando a todos e passando aos 
informes. 1. A Portaria do IHAC, que ins�tui a comissão para elaboração do Regimento Interno do 
IHAC/CSC foi publicada e que ela faz parte dessa comissão. 2. Foi realizada uma alteração no docente 
para o componente curricular Educação e Direitos Humanos a ser ofertado no quadrimestre 2022.1: 
foi re�rado seu nome e o Professor Gustavo Bicalho Gonçalves irá assumir o componente. 3. Ela e o 
professor Sérgio analisaram o planejamento previamente aprovado e perceberam a necessidade de 
ofertar uma turma com o CC Tópicos em Educação II, sendo consultada a professora Gilmara Oliveira 
para assumir a turma e ela aceitou. 4. Foi publicada pelo IHAC/CSC a inclusão do representante 
discente no colegiado desta licenciatura - Waleriano Silva Lima. 5. O processo sele�vo para 
contratação de professor subs�tuto em decorrência da licença maternidade da professora Cris�ane 
Thiago foi concluído e �vemos 4 pessoas aprovadas. 6. Em reunião com a Diretoria de Ensino 
Aprendizagem, fomos informados que a Comissão de Avaliação de cursos (INEP) tem cobrado as Atas 
dos colegiados com aprovação dos PEAS dos CCs. 7. A Resolução que regulamenta os Estágios 
Supervisionados foi aprovado no CONSUNI de 16/02. 8. A PROGEAC encaminhou memorando que 
orienta o retorno presencial dos Estágios Supervisionados a par�r do próximo quadrimestre. 9. A 
decana do IHAC convidou os coordenadores das licenciaturas e do BI Saúde para uma reunião, no dia 
28/03,  com a finalidade de organização das atribuições do IHAC. Caso tenham algo a sugerir, me 
encaminhem que apresento na reunião. 10. Encaminhei e-mail aos estudantes da LICHS com as 
orientações para inscrições nos componentes 2022.1. Encerrado os informes, passou-se aos pontos da 
pauta. A coordenadora, consultou se havia alguma observação em relação à pauta e sugeriu a inclusão 
de um ponto: membro da LICHS para compor uma Comissão de estruturação do Laboratório das LIs. 
Ponto aprovado, passou-se ao debate. Ponto 1. Aprovação das atas das reuniões ordinárias de 
06/12/21 e 28/01/22, que foram encaminhadas para leitura prévia de todos/as. As duas atas foram 
aprovadas, com um ajuste no texto que a professora Stella inseriu no arquivo compar�lhado, na ata de 
06/12. Ponto 2.  Estágio Supervisionado. Angela reafirma a orientação da PROGEAC para que as etapas 
de III ao VII do Estágio supervisionado sejam realizadas de forma presencial, já que as escolas 
estaduais já retornaram presencialmente. Informa que ela e Sérgio irão encaminhar o formulário de 
consulta aos estudantes para a matrícula no sistema dessas etapas. Não havendo o que deliberar 
sobre o Estágio, passou-se ao ponto 3. Minuta de diretrizes para o fluxo de projetos no âmbito do 
IHAC. Angela compar�lhou em tela o documento e esclareceu sobre suas finalidades apresentadas 
pela Decana e abriu para discussão. Após ampla discussão e sugestões, deliberou-se por informar à 
congregação que consideramos ser o colegiado, de fato, a instância de aprovação das proposições de 
a�vidades de pesquisa e extensão, no entanto, sugerimos algumas alterações no texto da minuta, a 
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seguir explicitados: i. no Art. 2º, subs�tuir a expressão análise e aprovação por homologação; ii. No 
Art. 3º, consideramos que se o colegiado terá autonomia para aprovar ou não o(s) projeto(s), também 
deverá ter para proferir ad referendum; iii. Quanto ao Art. 4º, não nos sen�mos esclarecidos e 
solicitamos que se elabore uma redação mais acessível. Sobre esta matéria, a professora Stella 
declarou sua abstenção por estar lotada no CFCHS. Passamos ao ponto 4. Nome para Coordenação 
pró-tempore para estruturação do Laboratório das LIs. Angela esclareceu a finalidade dessa 
coordenação e perguntou se algum membro do colegiado tem interesse em par�cipar. Dos membros 
presentes, nenhum manifestou interesse. Em seguida, Angela perguntou se alguém teria mais alguma 
questão a ser tratada. Eliana solicitou esclarecimentos sobre a modalidade e oferta de componentes 
no próximo quadrimestre, se remoto ou presencial, em função da pandemia do Covid-19. Angela 
prestou os esclarecimentos com base nas orientações da PROGEAC. Rodrigo perguntou sobre as 
condições das salas, no campus. Angela informou com base em informações recebidas da Comissão 
Gestora do campus de que, em condições de receber turmas, dispomos de somente 12 salas, o que 
não comporta o número de componentes a serem ofertados. Eliana perguntou se con�nuará havendo 
possibilidade de estudantes de outros campi se inscreverem em componentes ofertados em campus 
diferente do seu. Quanto a essa questão, ainda é preciso consultar a Secretaria Acadêmica. Eliana fez 
uma pergunta sobre os PPCs e Angela lembrou de informar que a PROGEAC deverá, em breve, por em 
discussão a possibilidade de mudança de regime, do quadrimestral para o semestral e isto implicará 
em nova reformulação do PPC. Rodrgo informou sobre o andamento das trabalhos realizados por ele e 
Cris�ane, no NDE, para a reformulação do PPC, estando agora centrados na revisão das ementas e 
bibliografias dos componentes. Vencida a pauta e 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 de aprovação da mesma.

Assinaturas: 

 
 
 

(Assinado digitalmente em 15/09/2022 15:59 ) 
ANGELA MARIA GARCIA 

 COORDENADOR 
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