Ata da Reunião do Colegiado do Programa de PósGraduação em Estudos Interdisciplinares sobre
Universidade – PPGEISU, realizada no dia onze de
fevereiro de dois mil e vinte um.

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às catorze horas, por videoconferência, reuniu-se o
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Universidade – PPGEISU, com a
presença dos seguintes membros: Prof. Jorge Sales, Prof. Marcelo Dourado, Profª. Renata Veras, da servidora técnica
administrativa Andréa Coelho e do representante estudantil Roi Rogeres Fernandes Filho. A ausência da Profa.
Tereza Coelho foi previamente justificada por estar à mesma em usufruto de férias. A reunião se destinou a deliberar
sobre os seguintes pontos de pauta:
1. Informes;
2. Aprovação de bancas de qualificação e banca de defesa de dissertação;
3. Homologação de versões finais;
4. Calendário acadêmico PPGEISU 2021.1
5. Processos Diversos;
6. Aprovação do artigo da mestranda Gisele Carneiro;
7. Modificações de Orientações e Coorientações;
8. O que ocorrer.
ITEM 1 - INFORMES
Marcelo inicialmente solicitou aos presentes autorização para a inclusão de um item na pauta (número 7) sobre as
modificações de orientações e coorientações. Em seguida Informou sobre a coleta dos dados do programa para o
relatório da plataforma SUCUPIRA 2020, pois o programa está no último ano da avaliação quadrienal e tem até o dia
23/03 para encaminhar a Pró Reitoria o relatório do ano de 2020. Aproveitou para comentar algumas ações
realizadas durante esse período: no final de 2020 foi importado um conjunto de produções de docentes e
estudantes e este ano foram feitas duas importações de dados do Lattes. Foram apuradas as publicações de livros e
capítulos de livros referentes ao ano de 2020 totalizando 15 produções sendo que faltam apenas 5 pdf’s de livros
para serem lançados. O trabalho atualmente está sendo feito na consolidação de dados mais quantitativos da
plataforma Sucupira para nas próximas semanas entrar na parte mais qualitativa mostrando os avanços e
comparando com os anos anteriores. Para finalizar Marcelo solicita que todos fiquem atentos porque a qualquer
momento o programa poderá solicitar informações complementares para a CAPES, mas que está otimista em
relação ao cumprimento de todos os prazos. Marcelo mencionou que por conta da pandemia alguns processos de
diploma estão atrasados porque os documentos físicos da defesa estão no programa e que nas próximas semanas
será resolvido. O prof. Jorge Sales menciona que por conta da nova metodologia de avaliação da CAPES a SUPAD
está fazendo uma pesquisa com egressos e solicita o apoio de todos os docentes e discentes do programa na
divulgação deste questionário. Marcelo aproveita para disponibilizar a Jorge um banco de dados atualizado com os
cadastros dos estudantes (nomes e emails) para que as informações sejam o mais fidedignas possível.
ITEM 2 – APROVAÇÃO DE BANCAS DE QUALIFICAÇÃO E BANCA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO
Foi aprovada por unanimidade a realização das bancas de exame de qualificação dos discentes:
 Virgilio Rodrigues dos Santos, dia 26/02/2021. Título do Trabalho Apresentado: A Assistência Estudantil
como Política Pública no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia, com os seguintes membros da banca: Profa. Dra Dyane Brito Reis Santos, Prof. Dr. Kleyson Rosário
Assis e Profa. Dra. Georgina Goncalves Dos Santos.
• Vitailma Conceição Santos, dia 24/02/2021. Título do Trabalho Apresentado: VIRGÍNIA BICUDO E O CURSO DE
PSICOLOGIA DA UFBA: SIGNIFICAÇÕES DE UMA INTELECTUAL NEGRA PARA UMA FORMAÇÃO “SEM COR”, com
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os seguintes membros da banca: Profa. Dra. Janaína Damaceno Gomes, Profa Dra. Eliane Silvia Costa e Profa.
Dra. Jacira da Silva Barbosa.
Foi aprovada por unanimidade a realização da banca de defesa de dissertação da discente:
• Mariana Lacerda Pio Barra, dia 30/03/2021. Título do trabalho Apresentado: CONCEPÇÕES DE ANSIEDADE E
ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO EM PESQUISAS COM GRADUANDOS DE MEDICINA: UMA REVISÃO DA LITERATURA,
com os seguintes membros da banca: Profa. Dra Carmen Fontes de Teixeira Souza, Profa. Dra. Renata Meira Véras,
Profa Dra. Lidiane de Fátima Barbosa Guedes e Profa. Dra. Adriana Miranda Pimentel.
ITEM 3 – HOMOLOGAÇÃO DAS DEFEAS;
Foram homologadas as defesas das seguintes discentes:
• Ivana Carvalho Marins - realizada em 03/07/2019, intitulada “AVALIAÇÃO DO DOCENTE PELO DISCENTE EM
INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR BRASILEIRAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA”, com os seguintes
membros da banca: Prof. Dr. Antônio Virgilio Bittencourt Barros, Prof. Dr. Robert Evan Verhine e Prof. Dr. Jorge Luiz
Lordêlo de Sales Ribeiro.
• Yasmin Alves Ferraz - realizada em 07/11/2019, intitulada “MEMORIAS DE MULHERES DIRIGENTAS E RELAÇÕES DE
GÊNERO NO MOVIMENTO ESTUDANTIL DA UFBA ENTRE AS DÉCADAS DE 1970 E 2010”, com os seguintes membros
da banca: Profa. Dra. Georgina Gonçalves dos Santos, Profa. Dra. Maria Eunice Limoeiro Borja e Pofa. Dra. Rosângela
Costa.
Em ambas as defesas foram aprovadas a localização da ficha catalográfica em folha avulsa ao invés do verso da folha
de rosto. A cor da capa da discente Ivana ficou um pouco mais escura do que o padrão, mas por unanimidade foi
aprovado à apresentada.
ITEM 4 – CALENDÁRIO ACADEMICO PPGEISU 2021.1
Marcelo apresentou o calendário Acadêmico do EISU para o semestre de 2021.1 sendo aprovado por todos.
ITEM 5 – PROCESSOS DIVERSOS
Não houve abertura de processos acadêmicos no período. Existia na relação de processos do EISU como interessado,
apenas três mais antigos, porém Marcelo ficou de verificar para do que se tratava para providenciar o arquivamento.
ITEM 6 – APROVAÇÃO DO ARTIGO DA MESTRANDA GISELE CARNEIRO
Foi aprovado o artigo completo publicado em anais da discente Gisele Carneiro para creditação do componente
curricular HACC75 Metodologia e Produção de Pesquisa Cientifica e Tecnológica. O título do artigo foi: Educação em
Direitos Humanos nas licenciaturas: um estudo de caso na UFBA.
ITEM 7 – MODIFICAÇÕES DE ORIENTAÇÕES E COORIENTAÇÕES
Considerando a necessidade de adequação da capacidade de oferta e disponibilidade de orientações no programa,
foram sugeridas mudanças de orientações/coorientações em comum acordo com os orientadores e os discentes.
Foram aprovadas por unanimidade as seguintes alterações:
Paulo Sobral: a orientadora passa a ser a Profa. Dra. Adriana Pimentel e a coorientadora a Profa. Dra. Maria Beatriz.
Larissa Silveira: a orientadora passa a ser a Profa. Dra. Renata Véras e a coorientadora a Profa. Dra. Carmen Teixeira.
No caso de Ana Lúcia Albano foi incluído o Prof. Dr. Marcelo Dourado como orientador.
ITEM 8 – O QUE OCORRER.
A profa. Renata Véras informou sobre o caso da discente Vitória Batista Calmon de Passos que cursou um
componente como aluna especial em 2018 e ingressou no programa como aluna regular em 2019. A nota não foi
lançada e o vínculo como aluna especial foi encerrado. Será aberto um processo no SIPAC com a caderneta assinada
pela docente, comprovante de matrícula como aluna especial e todos os registros encaminhados para que o NAREP
faça o registro da nota, pois a estudante precisa do crédito do componente na grade atual.
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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,
onze de fevereiro de dois mil e vinte e um.//
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