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

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às nove 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 Sales e a servidora Andrea Coelho. A reunião se destinou a 
deliberar sobre a seguinte pauta:  
 
1. Informes; 
2. Processos e requerimentos diversos; 
3. Homologação de defesas; 
4. Apreciação de bancas de Qualificação e Defesa; 
5. Apreciação do edital de seleção de novos discentes 2022; 
6. Apreciação do edital de seleção de alunos especiais 2022.1; 
7. Situação do credenciamento do professor Ives Romero; 
8. Apreciação do edital de seleção interna de Prof. Visitante; 
9. Apreciação da Comissão de Seleção Interna de Prof. Visitante; 
10. O que ocorrer. 
 
ITEM 1– INFORMES; 
Thereza deu início à reunião falando que as versões em inglês e espanhol do site do PPGEISU estão 
disponíveis e sobre o lançamento pela PROPG de edital de seleção de professor visitante, em 10.01.22. 
Informou que os documentos da discente Milena Amorim para bolsa CAPES foram enviados à PROPG e 
que em fevereiro, durante suas férias, a profª Sônia Sampaio estará na coordenação do PPGEISU. 
 
ITEM 2 – PROCESSOS E REQUERIMENTO DIVERSOS; 
a) Foi aprovada por unanimidade a solicitação de Suely Souza Santos de aproveitamento da publicação de 
artigo em coautoria com a Profª Flavia Goulart Rosa, para a atividade Metodologia e Produção da Pesquisa 
Científica e Tecnológica. O artigo se intitula ‘Internacionalização na UFBA: estratégias para inserção na 
educação global’ e foi publicado na revista entreideias, Salvador, v. 10, n. 3, p. 89-109, set./dez. 2021. 
b) Foi adiada para março a apreciação da solicitação de Tayse Caliandra de aproveitamento de resumo 
expandido em coautoria com Ivana Marins e Jorge Sales para a atividade Metodologia e Produção da 
Pesquisa Científica e Tecnológica. O resumo se intitula ‘A capacitação de servidores técnico-administrativos 
e sua influência no desenvolvimento dos processos de trabalho: o caso UFBA’ e foi aceito para publicação 
nos Anais do Congresso Nacional Multidisciplinar em Ciência de 2021. Será enviada para a estudante, bem 
como para todos os docentes e discentes do Programa, chamadas de livro para capítulos de livro, que se 
encontram abertas. 
 
ITEM 3 – HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS;  
Não houve. 
 
ITEM 4 – APRECIAÇÃO DE BANCAS DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA;  
Não houve. 
 
ITEM 5 – APRECIAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE NOVOS DISCENTES 2022;  
Foi aprovado por unanimidade o edital de seleção de novos discentes para 2022. 
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ITEM 6 – APRECIAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS 2022.1;  
Foi aprovado por unanimidade o edital de seleção de alunos especiais para o semestre de 2022.1. 
 
ITEM  7– SITUAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DO PROFESSOR IVES ROMERO; 
Registramos nesta ata que o credenciamento do professor Ives Romero, embora aprovado pelo Colegiado 
em 2021, não se efetivou porque o professor solicitante não iniciou suas atividades no Programa, nem de 
orientação, ensino ou pesquisa, tornando sem efeito a decisão anterior de credenciamento. Caso haja nova 
demanda do professor, haverá nova análise pelo Colegiado. Desde setembro de 2021 o professor não 
responde email ou mensagem de whatsapp.  
 
ITEM 8 – APRECIAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA DE PROF. VISITANTE; 
Aprovado por unanimidade o edital para seleção interna de professor visitante do PPGEISU. 
 
ITEM 9 – APRECIAÇÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO INTERNA DE PROF. VISITANTE;  
Foi aprovada por unanimidade a comissão de seleção interna para professor visitante do PPGEISU, 
composta pelos professores: Sônia Sampaio (presidenta), Marcelo Dourado, Eniel do Espírito Santo e, na 
suplência, Patrícia Petitinga.  
 
ITEM 9 – O QUE OCORRER. 
 
Demanda da estudante Vitailma para a alteração de seu status para concluído, no SIGAA 

 O Colegiado reforça que essa alteração só pode ocorrer após o envio dos documentos pós-defesa, 
conforme orientação já dada pela Secretaria do Programa. 

Reuniões de Colegiado em fevereiro 
 Ficaram definidas que em fevereiro, além da reunião ordinária em 10.02.22, haverá uma reunião 

extraordinária em 08.02.22, às 9h (para homologação do resultado do edital de alunos especiais e 
publicação do resultado, no mesmo dia, no site do PPGEISU) e outra em 28.02.22, às 9h (para 
homologação do resultado do edital interno de professor visitante e envio do resultado, no mesmo 
dia, para a PROPG. 

 
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, 
treze de janeiro de dois mil e vinte e dois.// 
 


