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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 dez de março de dois 

mil e vinte e dois.  

 

 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, por videoconferência, reuniu-se o 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade – PPGEISU, 

com a presença dos seguintes membros: Profª. Maria Thereza Ávila Dantas Coelho, Profª Renata Meira Veras, 

Prof. Marcelo Nunes Dourado, Prof Jorge Luiz Lôrdelo de Sales Ribeiro, da servidora técnica administrativa 

Andréa Coelho e do servidor Israel do Nascimento Matos, da representante estudantil Bárbara Machado 

Santana. A reunião se destinou a deliberar sobre a seguinte pauta:  

1. Processos e requerimentos diversos; 

2. Homologação de defesas; 

3. Apreciação de bancas de Qualificação e Defesa; 

4. Edital de seleção de novos discentes 2022; 

5. Matrícula 2022.1; 

6. Carga horária docente para o quadriênio 2021-2024; 

7. Informes; 

8. O que ocorrer. 

A coordenadora profª Maria Thereza iniciou a reunião solicitando anuência aos membros do colegiado para 

inserir um novo ponto na pauta: a carga horária docente para o quadriênio 2021-2024, bem como a mudança 

de ordem na pauta, deslocando o item “informes” para o final da reunião, juntamente com o item “o que 

ocorrer”. A solicitação foi atendida por unanimidade pelos membros do colegiado. 

 

ITEM 1 – PROCESSOS E REQUERIMENTO DIVERSOS 

Foi aprovado por unanimidade o requerimento encaminhado pela professora Flávia Maria Rosa, orientadora 

da estudante Suely Souza Santos, de adiamento da banca de defesa para 28/04/2022, em razão da 

impossibilidade de comparecimento de um membro de grande importância para esta defesa. A estudante 

deverá se matricular novamente nos componentes, defesa de dissertação e trabalho de conclusão do curso, no 

semestre de 2022.1, para que possa realizar a banca em nova data. 

 

A estudante Carla Menezes Silvério, orientanda da profª Renata Meira Veras, solicita ao colegiado a 

prorrogação do prazo de defesa até dezembro de 2022 para a finalização da parte escrita do trabalho e coleta 

de dados, justificando as razões por meio de uma carta com anuência da orientadora, enviada e lida para os 

membros do colegiado. A solicitação foi atendida por unanimidade. 
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A estudante Laisa Araujo de Oliveira, orientanda da profª Rita de Cássia Dias de Jesus, solicita autorização 

do colegiado para realizar o exame de qualificação com a pendência da disciplina obrigatória HACB40 - 

Estudos sobre a Instituição Universitária, justificando razões de trabalho para não ter podido cursar o 

componente quando ofertado. Foi atendida por unanimidade a solicitação da estudante. 

 

Foi aprovada por unanimidade a solicitação de Virgílio Rodrigues dos Santos de aproveitamento da publicação 

de capítulo de livro em coautoria com Patricia Petitinga para a atividade Metodologia e Produção da Pesquisa 

Científica e Tecnológica. O capítulo se intitula ‘ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL NAS LICENCIATURAS: O 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA UFRB’ e tem aceite para publicação no livro ‘Políticas 

Afirmativas e Estudantis da UFBR’. 

 

Foi aprovada por unanimidade a solicitação de Taize Caliandra de aproveitamento de capítulo de livro para a 

atividade Metodologia e Produção da Pesquisa Científica e Tecnológica, em coautoria com o orientador Jorge 

Sales. O capítulo se intitula ‘A INFLUÊNCIA DA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICO-

ADMINISTRATIVOS NO DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO: O CASO UFBA’ 

e tem o aceite para publicação no livro ‘Administração em Foco: tendências e práticas na gestão 

contemporânea’, da editora e-Publicar.  

 

ITEM 2 - HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS 

 

Foi homologada, por unanimidade, a Defesa de Dissertação de Mestrado do discente:  

 

● Caio Cezar Moura Feitosa. Título do Trabalho: REGIME DE CICLOS EM SAÚDE NA UFBA: 

TENSÕES ENTRE A INOVAÇÃO CURRICULAR DO BIS E O DESEJO DE TORNAR-SE MÉDICO, 

apresentado aos seguintes membros da banca: Profª Dra. Hustana Maria Vargas, Profª Dra. Liliana Santos e 

Profª Dra. Georgina Gonçalves dos Santos.  

 

ITEM 3 – APRECIAÇÃO DE BANCAS DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA 

  

Não houve solicitações de bancas de qualificação. Foram aprovadas por unanimidade as realizações das 

bancas de defesa de dissertação de mestrado dos discentes: 

  

● Virgílio Rodrigues dos Santos. Data prevista para a defesa: 28/03/2022 às 9h. O título do Trabalho: A 

assistência Estudantil como política pública no centro de Formação de professores da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia. Banca Examinadora composta pelos professores: Dyane Brito Reis Santos, Kleyson 

Rosário Assis e Renata Meira Véras. Orientado pelas profªs Patrícia Petitinga e Rita de Cássia Dias Pereira de 

Jesus   

 

● Taize Caliandra Cunha de Jesus Sousa. Data prevista para a defesa: 31/03/2022 às 16h. O título do 

Trabalho: A CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E SUA INFLUÊNCIA 

NO DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO: O CASO UFBA. Banca Examinadora 

composta pelos professores: Flávia Goulart Mota Garcia Rosa Rosa, Barbara Maria Dutra Pereira e Carmen 

Fontes de Souza Teixeira. Orientada pelo Prof Jorge Luis Lôrdelo de Sales Ribeiro.  
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ITEM 4 – EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS DISCENTE 2022 

Foi aprovado por unanimidade a prorrogação do prazo de recurso referente ao resultado das inscrições para a 

seleção de aluno regular 2022.1 para o dia 15/03/2022, mantendo a data de divulgação do resultado para o dia 

16/03/2022. Consequentemente foi aprovado também a retificação deste prazo no edital de seleção. 

 

ITEM 5 - MATRÍCULA 2022.1 

A profª Thereza dialoga sobre o início do semestre de 2022.1 e sobre a oferta dos componentes. Foram 

oferecidos pelo EISU os seguintes componentes: HACB62 - Seminário Gestão, Formação e Vida 

Universitária, HACC71 - Seminário Tecnologias educacionais na Universidade, HACB69 - Tópicos Especiais 

sobre a Universidade II - Estudos sobre Narrativas e PPGEISU000000004 - Tópicos Especiais sobre a 

Universidade V - Comunicação e Produção Acadêmica, com 15, 8, 5, 10 alunos matriculados respectivamente, 

considerando os alunos regulares, especiais e de graduação. Apesar do baixo quantitativo de alunos 

matriculados nos componentes ofertados, em especial HACC71 e HACB69, o colegiado delibera a respeito 

da manutenção dessas turmas, o que foi aprovado por unanimidade, já que a etapa de ajuste de matrícula da 

graduação está em andamento no Ihac e os docentes e estudantes matriculados expressaram o desejo de manter 

os respectivos componentes. O colegiado discute as razões que justificariam a baixa adesão dos estudantes e, 

a partir disso, apresenta possíveis soluções. A representante estudantil Bárbara menciona as dificuldades de 

alguns estudantes com o deslocamento e aponta a discrepância no número de alunos que se matricularam em 

componentes virtuais daqueles ofertados presencialmente. A profª Thereza manifesta que o componente 

PPGEISU000000004, presencial, teve uma procura até maior (10) que HACB62 (9), entre os estudantes 

regulares do Eisu. Reitera a importância da ampla divulgação desses componentes nos grupos de professores 

e estudantes, com o objetivo de aumentar o número de matriculados. Os membros do colegiado se 

comprometem com essa ampla divulgação. 

 

ITEM 6 – CARGA HORÁRIA DOCENTE PARA O QUADRIÊNIO 2021-2024 

 

A profª Thereza apresenta uma planilha com a carga docente do quadriênio 2017-2020 e, após ampla discussão 

entre os membros do colegiado, foi aprovada por unanimidade o seguinte quadro, para o novo quadriênio: 

 

 CARGA HORÁRIA SEMANAL DOS DOCENTES DO PPGEISU 2021 – PLATAFORMA SUCUPIRA  

A carga horária semanal abrange atividades de ensino, pesquisa, orientação e gestão no âmbito do Programa.  

DOCENTES CATEGORIA CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

ADRIANA MIRANDA PIMENTEL PERMANENTE 20 

ANDRÉ LUIS MATTEDI DIAS PERMANENTE 15 
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CARMEN FONTES DE SOUZA TEIXEIRA PERMANENTE 15 

DYANE BRITO REIS SANTOS COLABORADOR 10 

ENIEL DO ESPÍRITO SANTO PERMANENTE 15 

FLÁVIA GOULART MOTA GARCIA ROSA PERMANENTE 20 

GEORGINA GONÇALVES DOS SANTOS PERMANENTE 20 

JORGE LUIZ LORDELO DE SALES RIBEIRO PERMANENTE 15 

LUIS AUGUSTO VASCONCELOS DA SILVA COLABORADOR 10 

MARCELO NUNES DOURADO ROCHA PERMANENTE 20 

MARIA BEATRIZ BARRETO DO CARMO PERMANENTE 15 

MARIA CONSTANTINA CAPUTO PERMANENTE 15 

MARIA THEREZA ÁVILA DANTAS COELHO PERMANENTE 20 

NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO PERMANENTE 15 

PATRICIA PETITINGA SILVA PERMANENTE 15 
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RENATA MEIRA VERAS PERMANENTE 20 

RITA DE CÁSSIA DIAS PEREIRA DE JESUS PERMANENTE 15 

SERGIO AUGUSTO FRANCO FERNANDES COLABORADOR 10 

SONIA MARIA ROCHA SAMPAIO PERMANENTE 20 

  

ITEM 7 - INFORMES 

O prof. Marcelo informa que recebeu uma notificação da FAPESB em relação à assinatura do termo aditivo 

de bolsa do estudante Paulo Sobral e percebeu que o documento solicitava a sua assinatura na condição de 

coordenador. Como houve mudança na coordenação, a secretaria do programa consultou o órgão sobre como 

proceder diante dessa mudança e foi solicitado o envio de um ofício contendo os nomes dos coordenadores 

atuais para a alteração no documento. Em complemento aos informes, o prof. Marcelo traz ao conhecimento 

dos membros do colegiado o Seminário do professor Naomar Monteiro de Almeida Filho sobre a vida e a 

participação de Darcy Ribeiro na educação brasileira e, em razão da envergadura, tanto do professor 

Naomar, quanto de Darci Ribeiro, sugere a divulgação do material no site do EISU. Além do seminário do 

prof. Naomar, o prof. Marcelo destaca que a Cátedra possui um acervo virtual com diversos temas transversais 

muito importantes e sugere também a divulgação deste portal no site do EISU. As divulgações foram 

aprovadas pelo colegiado. 

A profª Thereza traz os seguintes informes:  

● Os documentos da candidata Sónia André, que foi selecionada internamente para ser professora 

visitante no EISU, seguiram para a segunda etapa da seleção, em realização pela PROPG/UFBA.  

● Há dois editais abertos para a organização de eventos, um edital da Capes e um edital do consulado da 

França, ambos com prazo de finalização em março.  

● A coleta sucupira do ano de 2021 foi dividida em duas etapas, a primeira até março de 2022 e a segunda 

até março de 2023; após a finalização da primeira etapa, irá iniciar a organização dos demais dados, que são 

mais volumosos.  

● Dia 24/02/2022 saiu uma portaria da Capes que dispõe sobre critérios para distribuição de bolsas no 

programa de Demanda Social; o número disponibilizado para o EISU continuou sendo 5 bolsas. Destacou que 

uma das variáveis para concessão de bolsas é o tempo médio de permanência do estudante no curso. 

● Os projetos de pesquisa inovadores estão sem movimentação e pede a colaboração de todos no sentido 

de ajudar na criação de uma sinergia de trabalho, com o objetivo de conclusão destes projetos. 
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ITEM 8 – O QUE OCORRER 

A profª Thereza pede a ajuda dos professores Marcelo e Jorge na continuação do desenvolvimento do projeto 

de autoavaliação do EISU para este quadriênio. Para finalizar, informa que, a partir de abril, a servidora 

Andréa Coelho sairá de férias, posteriormente de licença, e agradece à mesma pelos serviços prestados ao 

Programa. Em seguida, dá as boas-vindas ao servidor Israel Nascimento Matos, que ficará em seu lugar. 

Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e esta ata, lavrada por mim, Israel Nascimento Matos, 

servidor técnico-administrativo, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Salvador,  10 

de março de 2022.// 

 


