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Colegiado do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades 

Plano de ação da Coordenação do Curso do Bacharelado Interdisciplinar em 

Humanidades para o ano de 2019 

 

Tendo em vista que uma das atribuições basilares dos colegiados de curso na 

Universidade Federal do Sul da Bahia é a que se registra abaixo: 

 

“propor políticas para o desenvolvimento de ensino, pesquisa, criação, inovação e 

cooperação técnica no âmbito do curso, em conformidade com o planejamento 

acadêmico da UFSB e com as Resoluções dos Órgãos Colegiados Superiores” (inciso IV, 

artigo 18 da Resolução CONSUNI-UFSB 17/2016) 

 

São propostos os Objetivos e Ações a seguir: 

 

OBJETIVOS 

 

1- Aprimorar a qualidade do curso, levando em consideração a valorização da 

formação na grande área das humanidades, a interdisciplinaridade, o 

desenvolvimento do pensamento crítico, a pedagogia com foco em competências, a 

intensa articulação entre ensino, pesquisa e extensão e demais princípios postulados 

em documentos da instituição; 

 

Ações 

1.1 Implementação de ações/atividades interdisciplinares, articuladas a 

componentes curriculares ofertados, buscando o protagonismo estudantil e parcerias 

com outras instituições de ensino superior, rede de educação básica e sociedade em 

geral; 

a) Execução: ao longo de todo o ano letivo, ao menos uma vez a cada 

quadrimestre; 

b) Executores: todos os membros do colegiado do curso; 

c) Indicador de execução: projetos submetidos ao Colegiado e/ou registros em 

ata do Colegiado de atividades de componentes curriculares, quando 

informados pelos docentes ao final de cada quadrimestre. 
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1.2 Orientação vocacional e Integração dos novos discentes do curso de BIH, 

focando nos atributos, importância e desafios da formação interdisciplinar e da 

grande área de Humanidades. 

a) Execução: entre 27/05 a 01/06/2019 (2019.1/2019.2) 

b) Coordenação: professores Guineverre Alvarez e Hebert Toledo Martins 

c) Indicador: evento (seminário, simpósio, oficina, etc.), com registro 

institucional. 

 

1.3 Qualificação de docentes novos e antigos em pedagogias ativas e 

aprendizagem baseada em competências. 

a) Execução: entre 27/05 a 01/06/2019 

b) Coordenação: professores Guineverre Alvarez e Hebert Toledo Martins 

c) Indicador: evento (seminário, simpósio, oficina, etc.), com registro 

institucional. 

 

1.4 Discussão e elaboração, com participação de docentes e discentes, de 

mecanismos de avaliação do curso. 

a) Execução: de 24 de abril a 31 de julho de 2019; 

b) Coordenação: professora Ivana Maria Gamerman e a representação 

estudantil (Viviane Santana e Amanda Barros Bonfim)  

c) Indicadores: registro em ata de reunião do Colegiado do Curso das propostas 

encaminhadas e deliberadas; ao final, apresentação do mecanismo de 

avaliação ao Colegiado do curso. 

 

 

2- Dinamizar a oferta do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, 

promovendo a flexibilização dos percursos acadêmicos, a articulação com os demais 

cursos de 1º, 2º e 3º ciclos da instituição, a otimização dos recursos públicos, a 

colaboração mútua com outras instituições de ensino, a integração com a educação 

básica e a soma de esforços com a sociedade, setor público, setor privado e 

organizações civis; 

 

Ações 

2.1 Construção coletiva e interna de percursos acadêmicos, caminhos 

pedagógicos e modelagens de aprendizagem que considerem a orientação 
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vocacional da região, dos discentes e da Universidade, evitando isolamentos e/ou 

sombreamentos de ações e burocracias desnecessárias. 

a) Execução: 1ª, 2ª, penúltima e última reunião ordinária de cada 

quadrimestre letivo. 

b) Execução: todos os membros do colegiado do curso e, em sala, com discentes 

cursando os componentes. 

c) Indicador: registro em pauta e em ata das reuniões do Colegiado do curso 

BIH das discussões realizadas e ações implementadas (em salas de aula e em 

reuniões do Colegiado BIH). 

 

2.2 Exame do ementário do PPC-BIH para identificar pontos de coincidência, 

similaridade e proximidade com os ementários de outros cursos de 1º e 2º ciclo. 

Proposição de ajustes, se necessário. 

a) Execução: dez./2018 a fev./2019 

b) Executores: Coordenador do Curso e NDE. Deliberações: Todo o colegiado do 

curso. 

c) Indicador: registro em ata de reunião do Colegiado do Curso das propostas 

encaminhadas e deliberadas. 

 

 

3- Consolidar o papel da formação do Bacharel Interdisciplinar em Humanidades na 

região do Extremo Sul Baiano, contribuindo para atuar na sociedade, colaborando 

para superar problemas e pensar questões, articulando as escalas local, regional e 

global.     

 

 

3.1 Discussão ampla com a comunidade acadêmica e externa sobre o papel da 

universidade diante dos desafios postos à região do Extremo Sul baiano; 

a) Execução: Julho de 2019 (2019.2); 

b) Coordenação: professor Dirceu Benincá e professora Milena Dorea de Almeida;  

c) Indicadores: evento institucional, com projeto submetido e aprovado às 

instâncias internas competentes. 

 

3.2 Discussão ampla com a comunidade acadêmica e externa sobre o papel da 

pesquisa na análise dos fenômenos sociais; 
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a) Execução: Outubro de 2019 (2019.3); 

b) Coordenação: professores Francisco Antonio Nunes Neto e Gílson Brandão Júnior 

(recomenda-se articulação com o PPGER) 

c) Indicadores: evento institucional, com projeto submetido e aprovado às 

instâncias internas competentes. 

 

Teixeira de Freitas-Bahia, colegiado do curso de Bacharelado Interdisciplinar em 

Humanidades (IHAC-CPF/ UFSB), em sessão ordinária de 05 de dezembro de 2018. 

 

 

Conselheiros 

Professor André de Almeida Rego (coordenador) 

Professor Dirceu Benincá (vice-coordenador) 

Professor Gílson Vieira Monteiro 

Professora Guineverre Alvarez 

Professora Ivana Maria Gamerman 

Viviane Santana (representante discente) 
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PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE BIH - 2019 

 2019.1 2019.2 2019.3 Líderes 

Objetivo 1 – 
Aprimoramento do 

curso 

ações/atividades 
interdisciplinares 

ações/atividades 
interdisciplinares 

ações/atividades 
interdisciplinares 

Colegiado BIH 

Orientação vocacional e Integração dos novos 
discentes 

* 
profs Guineverre 
Alvarez e Hebert 

Martins 

Qualificação de docentes * 
profs Guineverre 
Alvarez e Hebert 

Martins 

* Mecanismos de avaliação do curso 
profa Ivana Gamerman 

e representação 
estudantil 

Objetivo 2 – 
Dinamização da oferta 

Construção coletiva de 
percursos acadêmicos e 

pedagógicos (fev. e 
abr.) 

Construção coletiva de 
percursos acadêmicos e 
pedagógicos (maio e 

ago.) 

Construção coletiva de 
percursos acadêmicos e 

pedagógicos (set. e 
dez.) 

Colegiado BIH e 
discentes 

Exame do ementário 
do PPC-BIH 

* * Coordenador do Curso 
e NDE 

Objetivo 3 – 
Consolidação da 

formação BIH 

* Papel da Universidade 
na região (jul.) 

* 
profs Dirceu Benincá e 

professora Milena 
Dorea  

* * 
Papel da pesquisa na 
análise dos fenômenos 

sociais 

profs Francisco Antonio 
Nunes Neto e Gílson 

Brandão Júnior 
 


