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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS - CSC
 
 

ATA Nº 1035 / 2022 - CLICH-SC (11.10) 
 
Nº do Protocolo: 23746.008471/2022-35

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 01 de abril de 2022

Reunião ocorrida no dia 01 de abril 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. Angela 
iniciou os informes: 1. Sobre a convocação da Prof. Subs�tuta publicada, com um prazo de 30 dias 
para a posse perícia agendada para o dia 14/04. Enquanto a subs�tuta não assume, a própria prof. 
Angela está assumindo as aulas dos 3 componentes a ela designados. Estes componentes estão sendo 
ofertados de forma remota e con�nuarão nesse formato até o fim do quadrimestre 2022.1.  2. 
Reunião do IHAC com os coordenadores das licenciaturas para tratar de organização e estruturação do 
IHAC, que será no dia 07 pela manhã. 3. Memorando da PROGEAC sobre componentes opta�vos, 
informando que não podem ter pré-requisitos. Este memorando foi enviado a todos os coordenadores 
de curso. 4. Na úl�ma reunião da Congregação do IHAC, a Prof. Eliana representou esse colegiado e 
informou que todos os pontos de pauta foram aprovados. Angela informou que a Resolução que trata 
do fluxo para aprovação de projetos no âmbito do IHAC foi aprovada, tendo sido acatada as sugestões 
que o colegiado da LICHS apresentou. 5. Ontem aconteceu uma reunião chamada pela DEA / 
Coordenação de Prá�cas com a Secretaria de Educação do Município de Eunápolis, para apresentar a 
proposta de um acordo de cooperação da UFSB com essa secretaria, por meio do projeto Brasil na 
Escola por meio dos estágios supervisionados das licenciaturas, com estudantes do Ensino 
Fundamental II. Houve demanda de maiores informações dos termos de cooperação e a professora 
Angela ficou de fazer contato com a Coordenação de Prá�cas para obter estas informações e repassar 
aos demais. 6. A PROGEAC encaminhou um memorando com orientações sobre o fluxo de processos 
de ex�nção de cursos. 7. Foi recentemente publicada uma Resolução sobre aproveitamento de 
estudos e dispensa por equivalência nos cursos. Prof. Sérgio destacou que nesta resolução há 
trata�vas relacionadas ao Estágio supervisionado e que deverão ser matéria do Regimento do curso 
para o Estágio supervisionado em atendimento à nova Resolução. Encerrados os informes, passou-se 
aos pontos de discussão. 1 - Estágios - Homologação da indicação dos orientadores para os 
estudantes inscritos no Estágio Supervisionado, no quadrimestre 2022.1. Após um amplo debate sobre 
o funcionamento do estágio de forma remota durante a pandemia do Covid-19 e, em função disso, 
alguns esclarecimentos sobre as solicitações de inscrições por parte dos estudantes, considerando as 
especificidades de cada caso, foram homologados os orientadores a seguir. Professora Angela Maria 
Garcia, no Estágio Supervisionado III: Cá�a Santos Braga e Leonardo de Souza Mendes. Professora 
Ivana Gamerman, no Estágio Supervisionado III: Vitória de Jesus Melo e Wellington Renan de Oliveira 
Lima; no Estágio Supervisionado VI: Waleriano Silva Lima e Caio Gabriel Sarmento Fonseca. Professora 
Eliana Povoas Pereira Estrela Brito, no Estágio Supervisionado V, Aldiélia Santos Sampaio; no Estágio 
Supervisionado VI, Mariana Almeida da Silva. Esta úl�ma estudante solicitou inscrição também no 
Estágio VII. Eliana informou que a estudante ainda não fez a entrega do Relatório da etapa V. Ficou 
decidido então que a inscrição dela no Estágio VI está condicionada à entrega do relatório do V ainda 
no quadrimestre 2022.1 e a inscrição na etapa VII do estágio somente pode ocorrer após concluída a 
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etapa VI, que deverá ser cumprida de forma presencial de acordo com as norma�vas da universidade. 
Angela consultou a prof. Eliana sobre a situação do estudante João Vitor Nascimento de Santana, que 
está inscrito no Estágio Supervisionado VII, desde 2021.3. Ela informou que ele está finalizando o 
Relatório. Waleriano consultou sobre a possibilidade de convalidar sua par�cipação no Programa 
Par�u Estágio, do Governo Estadual, como carga horária do Estágio Supervisionado. Sérgio orientou a 
que ele faça solicitação de aproveitamento de estudo para fechar a carga horária do Estágio. Após 
ampla discussão, também orientamos o estudante a conversar com sua orientadora no sen�do de ver 
de que forma as horas e a�vidades do Par�u Estágio podem ser aproveitadas, já que será realizado 
também em uma escola da Rede Estadual de Ensino, com a qual esta universidade mantém convênio 
para estágio. Passou-se ao ponto 2 de discussão - posicionamento do Colegiado em relação à minuta 
da Resolução para Progressão dos servidores docentes a ser apreciada pelo Consuni. Após discussão, a 
par�r de observações apresentadas pelo prof. Sérgio, a professora Stela propôs que deliberássemos 
pelo encaminhamento de sugestões à coordenação até o dia 04 de maio. Todos concordaram com a 
proposta e ficou acordado que as sugestões se dariam através de um documento compar�lhado no 
Google Docs. Ponto 3 - Representações em comissões no IHAC. Sérgio lembrou que ficou como 
representante do IHAC para o laboratório das Lis, mas as demandas não caminharam, fica-se 
repe�ndo listas de compras sem receber qualquer retorno, em função disso não deseja fazer parte de 
coordenação do Laboratório das Lis. Se disponibiliza para compor o Fórum das Licenciaturas. Eliana 
informou que, segundo a decana do IHAC, professora Maria do Carmo, não haverá necessidade de 
indicarmos representante para este Fórum por este já estar completo. Após um debate para 
esclarecimentos sobre o assunto, foi realizada uma consulta ao Regimento da Universidade sobre a 
composição do Fórum das Licenciaturas e constatou-se que não precisamos indicar aqui, pois os 
coordenadores das licenciaturas já o são ou pessoa indicada pelo colegiado. Eliana e Sérgio se 
candidataram a ser o representante da LICHS. Angela propôs que procedêssemos a votação e Eliana 
abriu mão de seu nome para termos o Sérgio como nosso representante. Então, ficou decidido que o 
Prof. Sérgio Eduardo Mar�ns Pereira será o representante da LICHS no Fórum das Licenciaturas da 
UFSB. Angela perguntou se alguém se candidata a ser Representante para Comissão de Avaliação de 
Desempenho Docente. Não houve indicações nem candidatura de nomes. Angela perguntou se 
alguém gostaria de representar o IHAC na Câmara de Graduação. Eliana informou que já fez parte, mas 
não tem interesse em con�nuar e mais ninguém se interessou. Câmara de Extensão, para esta 
comissão o IHAC precisa de um nome para suplente. Ninguém manifestou interesse. Ponto 4 - 
Comissão para elaboração do Regimento interno do Estágio. Angela passou informações sobre a 
reunião com a PROGEAC a respeito da nova Resolução que regula o Estágio Supervisionado e do 
debate travado na reunião. Após ampla discussão e considerações sobre o documento e o debate em 
torno da modalidade Estágio Supervisionado, Angela informou que será também criado um GT para 
elaboração das ementas do Estágio Supervisionado e pergunta se alguém se interessa em par�cipar 
deste GT e/ou da Comissão para elaboração do Regimento Interno (do curso) do Estágio 
Supervisionado. Sérgio Eduardo Mar�ns Pereira apresentou seu nome para o GT de elaboração das 
ementas e foi aprovado.  Ele propôs também que a comissão para elaboração do Regimento interno 
seja composta pelos docentes que atuam como orientadores no Estágio do curso. Proposta aprovada, 
sendo então composta essa comissão pelos docentes: Angela Maria Garcia, Cris�ane Muniz Thiago, 
Eliana Povoas Pereira Estrela Brito, como �tulares e Rodrigo Ribeiro Barreto, como suplente. Passamos 
para o que ocorrer e o prof. Sérgio sugeriu que deliberássemos pelo nome de um subs�tuto eventual 
para o vice coordenador e indicou o nome do professor Rodrigo Barreto que já atuou nessa função, 
enquanto ele era coordenador da LICHS. Todos concordaram com a inclusão do ponto e com o nome 
indicado. 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: 
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COORDENADOR 

Matrícula: 1694002 

RODRIGO RIBEIRO BARRETO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
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ROSANGELA SANTOS ROCHA 

 ASSISTENTE SOCIAL 
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