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

Interdisciplinares sobre a Universidade – PPGEISU, realizada no dia dez de novembro de 

dois mil e vinte e dois. 

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove e vinte horas, na sala 308 do PAF V, 

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.ª Renata 

Véras, Prof. Ivan Claudio Pereira Siqueira, da representante estudantil Camila Rodrigues Pinto e sua suplente 

Mariana Giulia Chaves Prates e do servidor técnico administrativo Israel Nascimento Matos; a Prof.ª Maria 

Beatriz Barreto do Carmo justificou sua ausência. 

1. Informes; 

2. Processos e requerimentos diversos; 

3. Homologação de defesas; 

4. Apreciação de bancas de Qualificação e Defesa; 

5. Apreciação da nota de corte para a seleção de estudantes regulares; 

6. Apreciação de ajuste no Planejamento Acadêmico de 2023; 

7. Apreciação do edital de seleção de alunos especiais para 2023.1; 

8. Ampliação da Comissão de Planejamento Estratégico e Autoavaliação; 

9. Cancelamento da bolsa Capes de Diego Bomfim Dias; 

10. Definição de representantes das linhas de pesquisa; 

11. O que ocorrer. 

 

A coordenadora Thereza Coelho abriu a reunião cumprimentando todos os membros do colegiado, solicitou a 

inclusão de um ponto na pauta (definição de representantes das linhas de pesquisa) e, tendo este sido aprovado, 

a pauta passou a ser configurada conforme os pontos acima. Em seguida, a coordenadora parabenizou as 

representantes estudantis eleitas e passou para o item de Informes. 

 

ITEM 1 – INFORMES 

A estudante Camila Rodrigues comunicou que foi feita a eleição da representação estudantil e que, por 

unanimidade, ela e Mariana Prates foram eleitas como representantes (Camila Rodrigues como titular e 

Mariana Prates como suplente). 
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A professora Thereza Coelho informou que a APCN de doutorado foi reencaminhada para a PROPG, 

acompanhada das normas aprovadas e demais documentos solicitados pela Pró-Reitoria, e que a PROPG 

solicitou a ata da Congregação. O diretor do Ihac acordou com o Pró-Reitor enviar uma nova declaração, a ser 

substituída após a realização da próxima reunião de Congregação. O PPGEISU aguarda a declaração da 

direção. A professora Thereza comunicou que a proposta de um Plano de Atividades enviada para o Edital da 

Capes de Consolidação dos Programas com nota 3 e 4 foi aprovada pela Capes. Informou também que o 

processo de seleção de alunos regulares está na etapa final de procedimento de heteroidentificação dos 

candidatos cotistas. 

 

ITEM 2 – PROCESSOS E REQUERIMENTOS DIVERSOS 

  

A solicitação do estudante Roi Rogeres, de aproveitamento do aceite de um artigo para a Atividade HACC75 

- Metodologia e Produção da Pesquisa Científica e Tecnológica, foi aprovada por unanimidade. O artigo se 

intitula ‘O que ainda podemos dizer acerca do texto científico? Interfaces da escrita no processo de afiliação  

estudantil’, tem a coautoria da orientadora Georgina Gonçalves e foi aceito pela revista Interfaces Científicas 

- Humanas e Sociais. 

 

A solicitação da estudante Laíse Isabela de Almeida de adiamento da defesa, com anuência da orientadora 

Patrícia Petitinga e relatório médico do psiquiatra do SMURB datado de 01.06.22, foi aprovada por 

unanimidade com recomendação de defesa até fevereiro de 2023. A estudante ingressou em setembro de 2020 

e falta entregar uma publicação. 

 

A solicitação da estudante Carla Menezes, de adiamento da defesa para fevereiro, com anuência da orientadora 

Renata Veras, foi aprovada por unanimidade, com recomendação de defesa até fevereiro de 2023. 

 

A solicitação da estudante Ludmila Jambeiro, de aproveitamento do aceite de um capítulo de livro para 

HACC75 - Metodologia e Produção da Pesquisa Científica e Tecnológica, foi aprovada por unanimidade. O 

capítulo se intitula ‘Perspectivas acerca da saúde mental do servidor técnico-administrativo em educação: uma 

revisão integrativa de literatura’ e foi aceito pela Editora Científica Digital. 
 

ITEM 3 – HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS 

A defesa de Rafael de Oliveira foi homologada por unanimidade, após o Técnico Israel confirmar a entrega 

de toda a documentação. A dissertação intitulada ‘Saúde mental de estudantes universitários: fatores 

associados aos Transtornos Mentais Comuns durante a vivência acadêmica’ foi defendida em 06.07.22.   

 

ITEM 4 - APRECIAÇÃO DE BANCAS DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA 

 

A banca da defesa de Carolina Barros foi apreciada e aprovada por unanimidade. A banca está formada por 

três docentes doutoras (1 do PPGEISU, 1 da UFBA e 1 da UFPE). A defesa ocorrerá em 12.12.22, às 10h, no 

PAF 3. 

 

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________ 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos – IHAC 

PAF V – Rua Barão de Jeremoabo, s/n – Campus Universitário de Ondina 

CEP 40170-115, Salvador – Ba | Telefone: 71 3283 6788 | e-mail: ihac@ufba.br 

ITEM 5 – APRECIAÇÃO DA NOTA DE CORTE PARA A SELEÇÃO DE ESTUDANTES 

REGULARES 

 

Considerando que a nota de aprovação nos componentes curriculares da UFBA é 5 e que os PPGs utilizam, 

em seus processos de seleção de aluno regular, notas de corte que variam de 5 a 7, foi aprovada por 

unanimidade a nota de corte 6 para a APCN de doutorado e processos de seleção de aluno regular no mestrado. 

 

ITEM 6 – APRECIAÇÃO DE AJUSTE NO PLANEJAMENTO ACADÊMICO DE 2023 

 

Por solicitação da Profa. Renata Véras, foi aprovada a alteração, no Planejamento Acadêmico de 2023.1, da 

oferta do componente Metodologia de Pesquisa para sexta-feira, das 13h às 16h40. 

 

ITEM 7 – APRECIAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PARA 2023.1 

 

Após apresentação e diálogo entre os membros do Colegiado, foi aprovado o Edital de Seleção de Alunos 

Especiais para 2023.1, a ser publicado no site do PPGEISU. 

 

ITEM 8 – AMPLIAÇÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E 

AUTOAVALIAÇÃO 

 

Após diálogo entre os membros do Colegiado, foi aprovada a ampliação da Comissão de Planejamento 

Estratégico e Autoavaliação, que passou a ser formada pelos docentes Marcelo Rocha, Jorge Sales, Gabriel 

Ribeiro, Eniel do Espírito Santo e Fabíola Marinho. 

 

ITEM 9 – CANCELAMENTO DA BOLSA CAPES DE DIEGO BOMFIM DIAS 

 

Por solicitação do estudante Diego, em decorrência de mudança de residência para outro Estado, foi solicitado 

o cancelamento de sua bolsa e será cancelada a sua matrícula no curso. Foi aprovada por unanimidade a 

destinação da bolsa vaga para a estudante Mariana Giulia Chaves Prates. 

 

ITEM 10 – DEFINIÇÃO DE REPRESENTANTES DAS LINHAS DE PESQUISA 

 

Após diálogo entre os membros do Colegiado, foram aprovados os seguintes representantes das linhas de 

pesquisa: Ivan Siqueira como representante da Linha de Pesquisa ‘Políticas Públicas, Cultura, Gestão e Bases 

Históricas e Conceituais da Universidade’ e Maria Beatriz do Carmo como representante da Linha de Pesquisa 

‘Formação acadêmica, saúde e qualidade de vida na universidade’. 

 

ITEM 11 – O QUE OCORRER 

 

A coordenadora Thereza Coelho transmitiu ao Colegiado o pedido da docente colaboradora Ana Katia dos 

Santos de consulta sobre a possibilidade de mudança de categoria para docente permanente, antes de sua 

solicitação formal. Após diálogo, o Colegiado decidiu informar à docente, através da coordenação, que este 

momento não é oportuno, considerando as decisões já tomadas para o envio da APCN de doutorado (já 

realizado). 
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Em diálogo com a representação estudantil, ficou acordado que a mesma fará reuniões em novembro com os 

discentes sobre as novas normas do PPG: regimento e resoluções.  

 

Foi solicitada à representação estudantil que dialogasse com os estudantes sobre a necessidade de entregar os 

documentos pós-defesa no prazo de até 60 dias.  

 

Conforme o Plano de Autoavaliação do PPGEISU, está em andamento a aplicação do questionário a egressos 

e estudantes do 1º e 4º semestre do curso. Encontra-se em fase de elaboração os questionários para docentes 

e técnicos administrativos.   

 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e esta ata, lavrada por mim, Israel Nascimento Matos, 

servidor técnico-administrativo, após ser lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Salvador, 10 

de novembro de 2022.// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


