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Ata da Reunião do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre 
Universidade – PPGEISU, realizada em quatro de 
maio de dois mil e vinte um. 

 

Aos quatro dias de maio de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta minutos, por videoconferência, reuniu-se o 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade – PPGEISU, com a 
presença dos seguintes membros: Prof. Jorge Sales, Prof. Marcelo Dourado, Profª. Renata Veras, Profa. Maria 
Thereza Coelho, do representante estudantil Roi Rogeres Fernandes Filho. A ausência da servidora técnica 
administrativa Andréa Coelho foi justificada. A reunião se destinou a deliberar sobre a seguinte pauta:  
1. Edital de seleção para discentes do PPGEISU 2021; 
2. O que ocorrer. 
 
ITEM 1 – EDITAL DE SELEÇÃO PARA DISCENTES 2021; 
Foi aprovado por unanimidade o edital para seleção de alunos regulares do PPGEISU para o semestre de 2021.2. 
 
ITEM 2 – O QUE OCORRER 
Mediante pedido de informação de Marcelo, foi informado que, no próximo semestre, o registro de notas na 
graduação e na pós-graduação está agendado para ocorrer no mesmo período, conforme a nova agenda acadêmica 
de 2021.2 divulgada pela SUPAC-UFBA. Neste semestre, não houve comunicação de mudança em relação ao período 
que consta na agenda acadêmica de 2021.1. 
 
Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e esta ata, lavrada por mim, Maria Thereza Ávila Dantas 
Coelho, coordenadora do Programa de Pós Graduação Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade, após ser lida 
e aprovada, será assinada por todos os presentes. Salvador, quatro de maio de dois mil e vinte um.// 
 
 


