Ata da Reunião do Colegiado do Programa de PósGraduação em Estudos Interdisciplinares sobre a
Universidade – PPGEISU, realizada no dia onze de
novembro de dois mil e vinte e um.
Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, 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, Prof. Marcelo Nunes Dourado, Prof. Jorge Luiz Lordello de Salles, Prof. Eniel do Espírito
Santo, da servidora técnica Diorlene Oliveira da Silva, do representante estudantil titula Roi Rogeres
Fernandes Filho, dos discentes Bárbara Machado, Matheus Júlio de Mello e Caio Cézar Feitosa. As
ausências dos Profª. Renata Meira Veras e da servidora técnica Andréa Almeida Coelho foram
justificadas. A reunião se destinou a deliberar sobre a seguinte pauta:
1. Informes;
2. Prazo para defesa;
3. Processos diversos;
4. Análise do artigo da discente Vitailma Conceição Santos, para creditação do componente curricular
HACC75;
5. Reformulação da Comissão de Seleção de Discentes em 2022;
6. Apreciação de bancas de Qualificação e Defesa;
7. Homologação de defesas;
8. Apreciação da proposta de Resolução sobre Prática Docente Orientada;
09. Segunda orientação dos discentes Sergio Lobo e Suely Souza Santos;
10. Seminário Docente PPGEISU 2021;
11. Seminário de Pesquisa PPGEISU 2021;
12. O que ocorrer.
Item 1 – Informes
A profª Thereza abre a reunião, apresenta o Prof. Eniel do Espírito Santo e cumprimenta os membros do
colegiado; em seguida passa a palavra ao Professor Eniel (que externa sua satisfação em ingressar no
Programa). Thereza informa que a servidora Andréa Almeida Coelho estará em usufruto de férias a partir
do mês de novembro e que será substituída pela servidora Diorlene Oliveira da Silva nesse mês e durante o
seu provável afastamento em 2022. O representante discente Roi Rogeres comunica que a estudante
Bárbara Machado foi eleita como suplente dele na representação estudantil e que a mesma ficará como
titular a partir de 2022. A Profa. Thereza passa a palavra ao Prof. Marcelo Dourado, que sugere que
Diorlene Oliveira também seja a suplente de Andréa Almeida como representante dos servidores nas
reuniões do Colegiado. Dando prosseguimento aos informes, a Profª Thereza notifica que os recursos do
PROAP foram destinados para reembolso das taxas de publicação, editoração de livros de docentes e
discentes do Programa. Notifica também a solicitação de credenciamento de Ana Katia Alves dos Santos,
da Faculdade de Educação. Solicita aos docentes e discentes o envio de e-mail ao programa informando as
atividades que estão inscritas no Congresso da UFBA de dezembro de 2021, para que possam ser
divulgadas e constar no relatório de atividades do programa. Roi Rogeres sugere que as atividades de
eventos anteriores também sejam levantadas para que possam constar no relatório de atividades do
programa. A Profa. Thereza notifica que o processo referente à criação da atividade Exame de Qualificação
e modificação da natureza do componente curricular Ensaio Compreensivo foi aprovado pelo Colegiado e
pela Congregação do IHAC e está aguardando a finalização de assinaturas da ata da congregação do IHAC
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para prosseguimento dos trâmites legais pela PROPG, CAE, SUPAC e modificação do componente na
grade curricular. Informa também que os coordenadores e ex-coordenadores do programa estão realizando
análise das linhas de pesquisa com vistas à atualização das mesmas (em curso) e que, posteriormente, isto
será colocado como ponto de pauta nas próximas reuniões do colegiado. Foi citado que, em relação a um
segundo processo de alteração curricular, referente à adequação da carga horária e creditação das
atividades de prática docente orientada, pesquisa orientada, qualificação, defesa, dentre outras, à resolução
04/2020 no CAE, este tema será objeto de discussão de reunião da Pró-reitoria de Pesquisa com todos os
coordenadores de cursos de pós-graduação da UFBA, de tal forma que será mais prudente e eficaz
aguardar as deliberações e propostas desta discussão, para que se possa ter mais elementos para
fundamentar e adequar a proposta do programa; cita também uma consulta à técnica Ana Paula, da PróReitoria de Pesquisa, sobre o seu entendimento com relação à carga horária de tirocínio docente e que a
mesma manifestou o entendimento de que seriam 17 horas no semestre. A Profa. Thereza informa que
outros programas de pós-graduação destinam a carga horária de 68 horas ou 34 horas para o tirocínio
docente de mestrado, de modo que esse tema será alvo de discussão em outras instâncias e, posteriormente,
discutido em nossa reunião de colegiado. A Profa. Thereza passa a palavra para o discente Matheus, que
coloca uma dúvida acerca da obrigatoriedade do Tirocínio Discente para todos os discentes. O Colegiado
mais uma vez esclarece que essa atividade é obrigatória, conforme a estrutura curricular do curso
divulgada no site do PPGEISU e mensagem enviada para todos os discentes e docentes sobre a
obrigatoriedade dessa atividade. O Prof. Marcelo Dourado reitera a importância da obrigatoriedade do
cumprimento da creditação dessa atividade conforme o projeto pedagógico do curso, o compromisso
assumido com a CAPES e com a sociedade civil. O Prof. Marcelo reforça também que, se a creditação do
tirocínio não estiver cumprida e o currículo não estiver integralizado, a banca e a atividade de defesa não
podem ser registradas no sistema SIGAA.
Passou-se então, para a eleição de Diorlene Oliveira da Silva como suplente de Andréa, que foi aprovada
por unanimidade.
Item 2 - Prazo para defesa dos estudantes matriculados na atividade
A Profa Thereza solicitou a apreciação da prorrogação do prazo de defesa dos 7 discentes matriculados
nesta atividade no semestre em curso, alguns dos quais, em decorrência da pandemia e problemas de saúde,
não poderão defender dentro dos prazos estabelecidos para o semestre em curso. Dos 7 discentes
matriculados nesta atividade, 6 possuem pendências em atividades variadas e 1 possui pendência em
atividades e em um componente curricular em curso. Se esses estudantes entregarem as respectivas
produções e tiverem aprovação nas atividades, estarão aptos para a defesa. O semestre 2022.1 inicia em
07.03.22 e 25% desse próximo semestre corresponde ao dia de 04.04.22 (segunda-feira). Todos
concordaram em colocar o prazo para defesa dos matriculados em 2021.2 para até 31.03.22.
Item 3 - Processos diversos
Não foram apresentados processos para apreciação.
Item 4 - Análise do artigo da discente Vitailma Conceição Santos, para creditação do componente
curricular HACC75
Foi aprovado por unanimidade, para acreditação no componente curricular HACC75, o artigo de autoria de
Vitailma Conceição Santos com a Profa. Georgina Gonçalves “Um ponto de vista interacionista sobre a
ética feminista negra na pesquisa decolonial”, já com declaração de aceite da comissão organizadora do
livro, como Capítulo de Livro com o título “Por uma ética feminista negra na pesquisa decolonial”.
Item 4 - Reformulação da Comissão de Seleção de Discentes em 2022
Foi aprovada a composição da nova Comissão de Seleção de Discentes de 2022, com voto contrário do
representante discente Roi Rogeres Fernandes Filho com relação à substituição da Profa. Renata Veras
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pelo Prof. André Mattedi como presidente da comissão. A nova comissão será formada pelos seguintes
membros: Prof. André Mattedi como presidente, Georgina, Patrícia e Diorlene Oliveira da Silva.
Item 6 - Apreciação de bancas de Qualificação e Defesa
Não houve solicitação para apreciação de banca de qualificação.
Foi aprovada por unanimidade a banca de defesa de Vitailma Conceição Santos, a ser realizada no dia
08/12/2021 às 9:30hs, condicionada à aprovação da discente nos componentes curriculares em curso em
2021.2 e integralização dos componentes curriculares e atividades do Programa. O Título da Dissertação é
“Virgínia Bicudo e o Curso de Psicologia da UFBA, uma intelectual negra em uma formação sem cor”,
tendo como Orientadora Sônia Sampaio e como membros da banca: Profa Dra Jacira da Silva Barbosa,
Profa Dra Denise Coutinho, Profa Dra Janaína Damaceno Gomes e como suplente Profa Dra Rita de Cássia
Nascimento Leite.
Item 7 - Homologação de defesas
Não houve solicitação para homologação de defesa.
Item 8 - Apreciação da proposta de Resolução sobre Prática Docente Orientada
O Prof. Jorge Salles fez apresentação sobre o Regulamento da Prática Docente Orientada. Todo o texto
foi discutido pelo Colegiado, que fez contribuições ao mesmo. A proposta ficou de ser novamente
discutida em uma próxima reunião e deliberada após a discussão da PROPG com os coordenação de
Pós-Graduação sobre a carga horária dessa atividade.
Item 9 - Segunda orientação dos discentes Sergio Lobo e Suely Souza Santos
Foram confirmadas, por unanimidade, as segundas orientações dos discentes abaixo, conforme planilha:
ESTUDANTE
Suely Souza Santos
Sérgio Lobo

1º ORIENTADOR(A)
Flavia Garcia Rosa
Jorge Sales

2º ORIENTADOR(A)
Fernanda Mota
Roberval Passos de Oliveira

Item 10 - Seminário de Pesquisa PPGEISU 2021
A Profa. Renata Veras, o representante discente Roi Rogeres e o egresso Caio Feitosa apresentaram um
panorama da organização do Seminário e da quantidade de trabalhos inscritos. Foi aprovado por
unanimidade o prêmio destaque para os cinco discentes cujas dissertações foram destacadas no
quadriênio de 2017-2020.
Item 11 - Seminário Docente PPGEISU 2021
A profª Thereza informa a programação do Seminário Docente PPGEISU 2021, que ocorrerá em 26.11
com a presença da convidada Prof. Adelaide (Coordenadora da Área Interdisciplinar da CAPES).
Item 12 - O que ocorrer
Mediante consulta aos membros do colegiado, em decorrência da data do Seminário de Pesquisa PPGEISU
2021, a reunião próxima de dezembro, prevista para 02.12, será realizada em 16/12/2021.
Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada e esta ata, lavrada por mim, Diorlene Oliveira da
Silva, servidora técnica em Tecnologia da Informação, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os
presentes. Salvador, onze de novembro de dois mil e vinte e um.
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