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

Aos onze dias do mês de março 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, Profa. Maria
Thereza Coelho da servidora técnica administrativa Andréa Coelho e dos representantes estudantis Roi Rogeres
Fernandes Filho e Caio Cézar Moura Feitosa. A reunião se destinou a deliberar sobre os seguintes pontos de pauta:
1. Informes;
2. Processos Diversos;
3. Análise dos artigos dos discentes Taize Caliandra e Luis Fernando;
4. Normas para concessão de Bolsas no PPGEISU;
5. Mudanças de orientação;
6. Abertura do processo eleitoral para coordenador e vice coordenador do PPGEISU (abril de 2021-março
2023);
7. Aprovação de bancas de defesa de dissertação;
8. Homologação da versão final da discente Carla Cristina Andrade de Araújo;
9. O que ocorrer.
ITEM 1 - INFORMES
A profa Renata Veras comunica que assumiu a vice coordenação do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. Marcelo
informa a chegada da portaria 29/2021 pela diretoria de avaliação da CAPES alterando o calendário de avaliação
para o dia 23/04/2021. A mudança foi fruto de uma mobilização intensa dos programas de Pós Graduação a nível
nacional que sensibilizaram o Conselho Técnico Científico da CAPES a cerca da necessidade de prorrogação do prazo
levando em consideração o cenário da pandemia e as dificuldades de acesso as dependências das Universidades por
docentes e discentes. O calendário não se encerra com a entrega do relatório pelo programa, pois ele ainda passa
pela chancela da Pro reitoria de Pós-Graduação da UFBA e depois segue com os tramites internos da CAPES. Marcelo
compartilha que periodicamente está importando e revisando as informações de docentes e discentes na plataforma
Sucupira e agradeceu a profa. Thereza pela informação de uma publicação que saiu ainda em 2020 e que já está
sendo importada para a plataforma. A profa Renata informa que o livro de Sônia está nas revisões e vai entrar ainda
como produção de 2020. Em relação à proposta do programa que é a parte qualitativa Marcelo informa que já vinha
sendo alimentada desde a época da Profa Sôna Sampaio, mas o que dificulta o trabalho hoje são as mudanças nos
formulários da CAPES. O prof. Jorge informa sobre o levantamento dos egressos pela SUPAD e que a etapa de coleta
de dados foi encerrada e no momento estão na parte dos relatórios. Nas modificações que a Capes implementou na
avaliação ela inseriu com mais peso dois itens: o planejamento estratégico e política de auto avaliação do programa.
A profa Thereza informa sobre a publicação de um capítulo no livro Estudos sobre a Contemporaneidade do discente
Genario, que é fruto da pesquisa de Genario no EISU. Marcelo comenta que o desafio é sinalizar no período de abril
e início de maio as produções mais relevantes para o programa. O discente Caio pergunta se a turma de 2019 não
poderia responder a algum questionário avaliativo em relação aos professores e disciplinas, pois foi a última turma
que teve aula presencial antes da suspensão das atividades presenciais. Marcelo informa que no momento essa
consulta será feita apenas aos egressos, mas que poderá ser feita uma sessão com os discentes em um grupo focal
específico para este tema.
ITEM 2 – PROCESSOS DIVERSOS;
Não há processos novos.
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ITEM 3– ANÁLISE DOS PEDIDOS DOS DISCENTES TAIZE CALIANDRA E LUÍS FERNANDO
OS discentes Taize Caliandra e Luís Fernando encaminharam solicitação para análise de vídeo pôsteres apresentados
durante o Congresso Virtual da UFBA 2021 em cumprimento à creditação do componente HACC75 (Metodologia e
Produção da Pesquisa Científica e Tecnológica). De início, Marcelo informa que a área interdisciplinar da CAPES
definiu que os trabalhos completos publicados em anais de eventos são o subtipo de produção bibliográfica mínimo
a ser considerado para fins de avaliação dos programas. Relembra, ainda, que o colegiado firmou o entendimento
que o requisito mínimo para cumprimento da creditação do componente HACC75 (Metodologia e Produção da
Pesquisa Científica e Tecnológica é a apresentação do comprovante de publicação de trabalho completo em anais de
eventos e que situações excepcionais devem ser analisadas pelo colegiado. A profa. Thereza acrescenta que nos
casos excepcionais é necessário analisar a justificativa apresentada pelos discentes e se os mesmos estão em
condições de defesa e conclusão do curso. Em seguida, o prof. Jorge Sales na condição de orientador dos dois
mestrandos discorreu sobre a situação de ambos em relação às previsões de defesa. Roi, representante estudantil,
concordou com as posições dos docentes e enfatizou a necessidade da exigência de trabalhos completos em anais
de eventos como garantia do padrão de qualidade do programa. Feitas as considerações, o colegiado decidiu por
unanimidade, registrada a abstenção do prof. Jorge Sales, que as duas atividades não deveriam ser convertidas em
cumprimento da creditação do componente HACC75. No caso do pedido do discente Luís Fernando, considerando
que não há previsão de defesa imediata e que ele já tem publicação submetida e em processo de avaliação, o
colegiado considera prudente aguardar o tramite dessa submissão. Com relação ao pedido da mestranda Taise
Caliandra, por ainda não haver previsão para realização da sessão de defesa, o colegiado recomenda que a discente
procure submeter no mínimo um trabalho completo a ser publicado em anais de congressos, inclusive eletrônicos.
ITEM 4 – NORMAS PARA CONCESSÃO DE BOLSAS NO PPGEISU;
Marcelo apresentou um breve panorama acerca da situação das bolsas do programa. Em relação ao CNPQ, a
mudança do último edital de bolsas 02/2021 não beneficiou o PPGEISU, pois só permitiu a participação dos
programas que tinham bolsas vencendo. Os programas que não possuem nenhuma bolsa estão buscando maiores
esclarecimentos em relação a esse edital. A Fapesb estabeleceu novos critérios: todos os programas com nota três
receberam duas bolsas. No caso do PPGEISU, as 02 bolsas foram destinadas aos discentes: Mauricio da Silva Fonseca
e Ícaro Jorge da Silva Santana. Em relação às bolsas CAPES, ficou estabelecido que programas com a nota 3
receberiam 3 bolsas. A distribuição de cotas pelos programas de pós-graduação do país adotou, ainda, dois critérios
adicionais de ponderação na distribuição das bolsas: o Índice de Desenvolvimento Humano do município (IDH-m) e o
tempo médio de conclusão dos egressos do programa. Com isso, o PPGEISU foi contemplado com 05 bolsas, sendo a
primeira delas destinada a mestranda Vitailma Conceição Santos. Os próximos mestrandos que deverão ser
contemplados com as bolsas do programa de Demanda Social da CAPES são Rafael Anunciação Oliveira e Roi Rogeres
Fernandes Filho e. Havendo bolsas residuais estas deverão ser direcionadas para os ingressantes da próxima seleção
do mestrado. Marcelo sugere a revisão e atualização das normas de distribuição de bolsas para os novos estudantes
que ingressarão no programa, a fim de incorporar critérios de vulnerabilidade sócio-econômica. Estes critérios
deverão considerar o trabalho desenvolvido pela Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) e
a experiência de outros programas de Pós Graduação. Roi foi designado para elaborar uma minuta de resolução a
ser discutida pelo colegiado.
ITEM 5 - MUDANÇAS DE ORIENTAÇÃO;
Foi aprovada por unanimidade a inclusão da profa. Julia Aparecida David Nogueira (UNB) como coorientadora do
discente Denys do Livramento Damasceno.
ITEM 6 – ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL PARA COORDENADOR E VICE COORDENADOR DO PPGEISU (ABRIL
DE 2021- MARÇO 2023);
Foi aprovada por unanimidade a abertura do processo eleitoral com indicações das candidaturas até o dia
17/03/2021 e a reunião de homologação dia 18/03 às 11 horas.
ITEM 7 – APROVAÇÃO DE BANCAS DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO;
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Foi aprovada por unanimidade a realização da banca de defesa de dissertação de mestrado do discente:
 Vinicius Pereira Carvalho, dia 16/04/2021. Título do Trabalho: “USOS E SIGNIFICADOS ATRIBUIDOS ÀS
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES POR ESTUDANTES DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM
SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA”, com a seguinte banca examinadora: Prof. Dr. Nelson Filice
de Barros (UNICAMP), Profa. Dra. Anamélia Lins e Silva Franco (UFBA)e Profa. Dra. Renata Meira Véras
(UFBA). Orientado pela Profª. Drª. Maria Thereza Ávila Dantas Coelho (UFBA) e Profª. Drª. Maria Beatriz
Barreto do Carmo (UFBA).
ITEM 8 – HOMOLOGAÇÃO DA VERSÃO FINAL DA DISCENTE CARLA CRISTINA ANDRADE DE ARAÚJO;
Foi homologada a defesa da discente:
• Carla Cristina Andrade de Araújo - realizada em 05/12/2019, intitulada “DESEMPENHO ACADÊMICO NO CURSO DE
MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA: UM COMPARATIVO ENTRE ESTUDANTES ORIUNDOS DO
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR E DO VESTIBULAR”, com os seguintes membros da banca: Profa. Dra. Ana Maria
Rico (UFBA), Profa. Dra. Letícia Vasconcelos (UFBA) e Profa. Dra. Vanessa Prado dos Santos.
ITEM 9 – O QUE OCORRER.
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 março de dois mil e vinte e um.//
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