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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Programa 
de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares 
sobre a Universidade – PPGEISU, realizada no dia
oito de julho de dois mil e vinte e um. 

 

Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às treze horas e 30 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: Profo Marcelo Nunes Dourado Rocha, do representante 
estudantil Roi Rogeres Fernandes Filho e da servidora técnica administrativa Andréa Almeida Coelho. As 
ausências das professoras Maria Thereza Ávila Dantas Coelho, Jorge Luiz Lôrdelo e Renata Meira Véras 
foram justificadas em função do usufruto de férias. A reunião se destinou a deliberar sobre a seguinte 
pauta:  
 
1.       Informes; 
2.       Processos; 
3.       Indicação de Bancas de Qualificação e Defesa; 
4.       O que ocorrer. 
 
ITEM 1 – INFORMES 
O prof. Marcelo Dourado inicia a reunião e comunica a presença ainda que em férias do Prof. Jorge Sales e 
informa sobre o andamento da seleção para ingresso no mestrado do PPGEISU em 2021.2 pela comissão 
de seleção. A seleção está em fase final faltando apenas a resposta aos recursos e a divulgação do 
resultado final para homologação definitiva dos resultados. Em seguida, o representante estudantil Roi 
Rogeres solicitou esclarecimento acerca do tipo de produção necessária para fins de creditação do 
componente de produção do Programa. Marcelo informa que em razão da atualização dos critérios de 
avaliação pela área interdisciplinar da CAPES, o programa estabeleceu como produção mínima para 
creditação do componente o trabalho completo publicado em anais de eventos. O terceiro informe é sobre 
as gravações dos exames de qualificações e defesas, pois estamos migrando de um procedimento de 
realizações presenciais para realizações em ambiente virtual. O PPGEISU hoje conta com três salas 
institucionais: um para as reuniões institucionais e mais duas para os exames de qualificações e defesas. 
Marcelo solicita que a secretaria divulgue amplamente entre os docentes do programa que além de 
estarem cadastrados com administradores das salas, existe a necessidade de solicitar a autorização para 
gravação das sessões em seus perfis na plataforma da RNP. A segunda etapa é sobre o armazenamento 
desse material que fica disponível por até três meses para download e arquivamento no drive do 
programa. O último informe é sobre a necessidade de alteração dos formulários de convites das reuniões 
de colegiado com inclusão do endereço das salas de reuniões de colegiado. 
 
ITEM 2 – PROCESSOS  
Foi aprovado por unanimidade, o processo de trancamento por motivo de saúde da discente CAROLINA 
BARROS SANTOS FARIAS (processo nº 23066.019629/2021-05). 
 
 
ITEM 3 – INDICAÇÃO DE BANCAS DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO E DEFESA;  
Foi aprovada por unanimidade a realização da banca de exame de qualificação do discente Ícaro Jorge da 
Silva Santana, dia 13/07/2021. Título do Trabalho Apresentado: “MEDO BRANCO À UNIVERSIDADE 
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NEGRA E O DILEMA DA HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL”: Rediscutindo as cotas étnico-raciais na 
UFBA (2019 a 2022), com os seguintes membros da banca: Profº Drº Augusto Sérgio dos Santos de São 
Bernardo, Profº Drº José Raimundo de Jesus Santos e Profº Drº André Luis Mattedi Dias.  
Marcelo aproveitou e falou sobre a não obrigatoriedade do uso da plataforma RNP para a realização dos 
exames de qualificações e defesas do programa, porém que esta é a plataforma institucional que o Programa 
tem utilizado e sobre esta que teremos mais condições de auxiliar os docentes.   
 
 
ITEM 7 – O QUE OCORRER 
O representante estudantil Roi Rogeres Fernandes solicita que a nomenclatura de orientador e 
coorientador seja amplamente divulgado entre os discentes e docentes do programa porque ainda existe 
muita confusão em relação a isso. O prof. Marcelo explica que a dificuldade ocorre em função do 
orientador e coorientador no PPGEISU estarem na mesma posição e que o comum é a existência na 
maioria dos programas de orientador e coorientador em posições diferentes. De outro modo, ressalta que 
é possível que haja coorientadores no programa, mesmo tendo a possibilidade de colocar dois professores 
na condição de orientadores, pois dependerá do nível de interação e contribuição para o trabalho dos 
discentes. A decisão de ter dois orientadores ou um orientador e coorientador é do programa junto a seu 
corpo docente e na maioria das vezes a dupla orientação ocorre com dois docentes do programa. Marcelo 
recomenda uma ampla discussão e que no evento de planejamento de avaliação do programa seja incluído 
o tema como um ponto importante no sentido de esclarecimento de dúvidas e identificação dos problemas 
decorrentes disso. Ainda em relação ao tema menciona que embora o programa permita a dupla 
orientação, nos sistemas de avaliação da CAPES é necessária a indicação do orientador principal. Para 
finalizar, o Prof Marcelo menciona que reforçará com a profª Maria Thereza que na semana de 
acolhimento e apresentação do programa esse tema seja incluído e que o convite seja estendido aos 
discentes de anos anteriores. 
 
Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e esta ata, lavrada por mim, Andréa Almeida Coelho, 
servidora técnico-administrativa, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Salvador, 
oito de julho de dois mil e vinte e um.// 
 
 


