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

 

Aos dezenove dias do mês de maio 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, Profª. Renata 
Meira Veras, Prof. Jorge Luiz Lordelo de Sales Ribeiro, do representante estudantil Roi Rogeres Fernandes 
Filho e da servidora técnica administrativa Andréa Almeida Coelho. A ausência do Prof. Marcelo Nunes 
Dourado Rocha foi justificada. A reunião se destinou a deliberar sobre a seguinte pauta:  
 
1.       Informes; 
2.       Processos Diversos; 
3.       Vagas para alunos especiais; 
4.       Prazo máximo para qualificações e defesas de dissertação de 2021.1; 
5.       Comissão APCN para elaboração de projeto de doutorado, com revisão do Regimento do EISU; 
6.       Indicação de Bancas de Qualificação de mestrado; 
7.       O que ocorrer. 
 
ITEM 1 - INFORMES 
A profa. Maria Thereza inicia a reunião informando sobre a abertura do processo de seleção para alunos 
regulares do PPGEISU para o semestre de 2021.2. A profa. Renata solicita que todos divulguem a seleção 
em redes sociais e no site do IHAC porque até aquele momento só tinham 03 inscritos. O representante 
estudantil Roi Rogeres informa que encaminhou a proposta de resolução de concessão de bolsas para ser 
discutida na próxima reunião de colegiado. Thereza faz um panorama sobre as bolsas e informa que as 
bolsas da FAPESB foram disponibilizadas aos discentes Maurício da Silva Fonseca e Rafael Anunciação 
Oliveira, e que, com a saída da discente Vitória Batista Calmon de Passos, o programa fica com 01 bolsa 
disponível da CAPES e mais duas vão vagar nos meses de maio e junho/2021 para serem ocupadas pelos 
próximos discentes selecionados em 2021.2. Thereza informa que os planos de trabalho do PROPAP dos 
docentes Naomar de Almeida Filho e Carmen Fontes Teixeira foram apreciados e aprovados na última 
reunião de congregação reduzida. As reuniões do colegiado neste semestre serão às quartas-feiras às 14h, 
mas a partir do 2ª semestre retornam para as quintas-feiras às 14h. 
 
ITEM 2 – PROCESSOS DIVERSOS 
Os processos de 2019 das discentes Érica Patrícia Viana Farias de no 23066.012688/2019-20, Vitória 
Calmon de Passos de no 23066.028886/2019-13 e Taize Caliandra Cunha de Jesus Souza de no 
23066.058209/2019-11 foram encaminhados para arquivamento, com a cópia das respectivas atas de 
aprovação em reunião de colegiado ocorrida em 2019. O processo de 2020 de Taize Caliandra Cunha de 
Jesus Souza de no 23066.005477/2020-74 será arquivado, pois se refere ao semestre suspenso pela UFBA, 
de 2020.1. 
Foram aprovados os processos de trancamento por motivo de saúde do semestre 2021.1 das discentes: 
Taize Caliandra Cunha de Jesus Souza (23066.018201/2021-37) e Carolina Barros Santos Farias 
(23066.019629/2021-05). 
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Foram aprovados os pedidos de prorrogação de prazo de defesa de dissertação das discentes Gisele Dias 
de Oliveira Carneiro e Jaqueline de Lima Braz Santos, para até 10.09.21.  
 
ITEM 3 – VAGAS PARA ALUNOS ESPECIAIS; 
Serão oferecidas 04 vagas no componente HACB69/20151 - TÓPICOS ESPECIAIS SOBRE A UNIVERSIDADE II 
para alunos especiais selecionados no semestre que foi suspenso, de 2020.1. 
 
ITEM 4 – PRAZO MÁXIMO PARA QUALIFICAÇÕES E DEFESAS DE DISSERTAÇÕES DE 2021.1; 
Foi aprovado por unanimidade o prazo limite para qualificações e defesas de dissertações: Qualificações 
até 14/07/2021 e defesas até 10/09/2021. 
 
ITEM 5 – COMISSÃO APCN PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DOUTORADO, COM REVISÃO DO 
REGIMENTO DO EISU; 
Foi avaliada a necessidade de renovar a comissão de Propostas de Cursos Novos (APCN) de Pós-Graduação 
Stricto Sensu para doutorado do PPGEISU. Foi sugerida a inclusão do Prof.º André Mattedi, que fará uma 
primeira reavaliação do Regimento interno do PPGEISU, e comentado que a Prof.a Carmen Teixeira fará 
uma primeira reelaboração do projeto para o Doutorado. A comissão, aprovada por unanimidade, será 
composta pelos docentes: Naomar Monteiro de Almeida Filho, Sônia Maria Rocha Sampaio, Carmen 
Teixeira, Maria Thereza Ávila Dantas Coelho e André Luiz Mattedi Dias. A comissão trabalhará ao longo de 
2021 com a perspectiva de aprovação desses documentos até o final deste ano.  
 
ITEM 6 – INDICAÇÕES DE BANCAS DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO;  
Foi aprovada Ad referendum e por unanimidade a banca de qualificação da discente:  

 Carla Menezes Silvério, dia 14/05/2021. Título do Trabalho Apresentado: OS DESAFIOS 
PROFISSIONAIS DOS EGRESSOS DO BACHARELADO EM ESTUDOS DE GÊNERO E DIVERSIDADE DA 
UFBA, com os seguintes membros da banca: Profa. Dra Maise Caroline Zucco, Profa. Dra. Georgina 
Gonçalves dos Santos e Profa. Dra. Tatiane de Lucena Lima.  

 
ITEM 7 – O QUE OCORRER 
Após consulta aos presentes, ficou definida que a próxima reunião de colegiado será dia 09/06/2021 às 
14h. Thereza informa sobre a publicação de um novo capítulo de livro, junto com o egresso do PPGEISU 
Juan Felipy Félix de Oliveira.  
 
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, 
dezenove de maio de dois mil e vinte e um.// 
 
 


