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Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Interdisciplinares sobre a Universidade – PPGEISU, realizada no dia vinte e três de setembro 

de dois mil e vinte e dois. 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta minutos, por 

videoconferência, reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre 

a Universidade – PPGEISU, com a presença dos seguintes membros: Prof.ª Maria Thereza Ávila Dantas 

Coelho, Prof.º Marcelo Rocha, Prof.ª Renata Véras e o suplente da representante estudantil Odonilton Lemos.  

O servidor técnico administrativo Israel Nascimento Matos não compareceu por estar de licença saúde. A 

pauta da reunião foi:  

 

1. Apreciação dos pedidos de credenciamento de docentes da UFBA no programa 

2.  Apreciação da categoria dos docentes para a APCN de doutorado 

 

A Coordenadora do PPGEISU, Prof. Thereza, abriu a reunião cumprimentando os membros do Colegiado e 

justificando a convocação da reunião extraordinária, devido à necessidade de apreciação dos pedidos de 

credenciamento e da categoria dos docentes no programa, para a construção da proposta de curso de doutorado. 

Devido ao fato de a convocação ter sido feita com apenas 48h de antecedência e alguns membros do Colegiado 

terem outras atividades na mesma manhã, a reunião precisou ocorrer de forma virtual, no ambiente da RNP. 

Passou-se, então, ao item 1 da Pauta. 

 

ITEM 1 – APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE CREDENCIAMENTO DE DOCENTES DA UFBA NO 

PROGRAMA 

A prof. Thereza fez a leitura dos três pareceres em anexo da Comissão de Credenciamento, formada pelos 

docentes permanentes Sonia Sampaio, Jorge Sales e Renata Véras, referentes aos pedidos de credenciamento 

dos professores Gillian Leandro de Queiroga Lima, Taís Rodrigues Penaforte e Ivan Claudio Pereira Siqueira. 

Após a leitura, diálogo e proposição de Marcelo de inclusão das referências da produção intelectual em dois 

dos pareceres apresentados, os pedidos foram aprovados nos seguintes termos: os professores Gillian Leandro 

de Queiroga Lima e Ivan Claudio Pereira Siqueira na categoria de Docente Permanente e a professora Taís 

Rodrigues Penaforte na categoria de docente colaboradora. 

 

ITEM 2 – APRECIAÇÃO DA CATEGORIA DOS DOCENTES PARA A APCN DE DOUTORADO 

 

A prof. Thereza apresentou o quadro geral de distribuição dos professores do programa nas categorias de 

docente permanente e colaborador e os critérios da APCN da Área Interdisciplinar da Capes no que tange ao 

corpo docente. Após diálogo entre os membros sobre a necessidade de ajustes no sentido de mudança de dois 

docentes permanentes da UFRB para a categoria de colaborador, a fim de preservar os percentuais de ao menos 

70% dos docentes permanentes serem da UFBA e 30% deles poderem ser de outra instituição de ensino 

superior, foi aprovada a mudança de categoria dos professores Sergio Augusto Franco Fernandes e Fabíola 

Marinho Costa para a categoria de docente colaborador. Houve um diálogo prévio entre a coordenação do 

curso e esses docentes. Ambos manifestaram concordância com a mudança, diante do cenário de proposição 

de um curso de doutorado no programa. 
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Ao final da reunião, o Prof. Marcelo manifestou que, no seu entendimento, o programa fazia jus à mudança 

para nota 5 e a melhores conceitos em alguns itens da avaliação da quadrienal de 2017-2020, sendo favorável 

ao envio de um recurso em relação à essa avaliação. Informou que o seu pedido de cessão para a 

Superintendência de Estudos Econômicos e Especiais do Governo da Bahia estava em vias de ser aprovado e 

que seria necessário uma recomposição imediata do Colegiado do curso. 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e esta ata, lavrada por mim, Maria Thereza Ávila Dantas 

Coelho, coordenadora do Programa, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Salvador, 

23 de setembro de 2022. 
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