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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 vinte e cinco de agosto 

de dois mil e vinte e dois. 

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto 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: Prof.ª Maria Thereza Ávila Dantas Coelho, Prof. Marcelo 

Nunes Dourado, Prof.ª Renata Véras, da represente estudantil Bárbara Machado e do servidor técnico 

administrativo Israel do Nascimento Mato. O Prof.º Jorge Luiz Lôrdelo de Sales Ribeiro justificou a sua 

ausência, por ter sido convocado para uma reunião na Reitoria. 

1. Informes; 

2. Processos e requerimentos diversos; 

3. Homologação de defesas; 

4. Apreciação de bancas de Qualificação e Defesa; 

5. Apreciação do pedido de mudança de categoria do docente Sergio Augusto Franco Fernandes para professor 

permanente no PPGEISU; 

6. Apreciação do pedido de credenciamento da docente Fabíola Marinho Costa no PPGEISU; 

7. Apreciação do pedido de credenciamento do docente Alan Rangel Barbosa no PPGEISU; 

8. Apreciação do pedido do docente Jorge Sales de permanência no PPGEISU através do Programa Especial 

de Participação de Professores Aposentados em atividades de ensino, de pesquisa e de extensão na UFBA 

(PROPAP); 

9. Uso de verba do PROAP; 

10. Homologação das inscrições no edital 02/2022 Seleção Interna de docentes para Credenciamento no 

PPGEISU e criação da Comissão de Seleção para esta Seleção; 

11. O que ocorrer. 

 

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

solicitou a apreciação de inclusão de um novo ponto na pauta, referente à homologação das inscrições no 

edital 02/2022 Seleção Interna de Docentes para Credenciamento no Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Interdisciplinares sobre a Universidade e criação da Comissão de Seleção para este edital. A inclusão foi 

aprovada por todos e inserida na pauta acima. Passou-se então para o item de Informes. 
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ITEM 1 – INFORMES 

A coordenadora Thereza Coelho prestou os seguintes informes: 

 

a) o novo reitor da UFBA é o Prof. Paulo Miguez, o novo Vice-Reitor é o Prof. Penildon Silva e o novo 

Pró-Reitor da PROPG é o Prof. Ronaldo Lopes;  
 

b) o Prof. Jorge Sales se aposentou pela UFBA e, nesta reunião, será apreciado o seu pedido de permanência 

no PPGEISU;  

 

c) após aprovação pelo CAE da UFBA, em 29.06.22, foi implantada a Atividade Exame de Qualificação na 

nossa matriz curricular pela SUPAC e alterada a natureza de Ensaio Compreensivo para optativa; 

 

d) há editais da Capes, do CNPq e do Carrefour abertos, que serão apresentados no item ‘O que ocorrer’ desta 

reunião; 

 

e) os PPGs do Ihac solicitaram 2 salas no PAF 5 em formato de auditório, para aulas híbridas, bancas de 

qualificação e defesa. As mesmas foram aprovadas pela Direção, após consulta à Gerência Administrativa e 

Comissão de ocupação dos espaços no prédio; 

 

f) a Prof. Renata Véras adiou a oferta do componente curricular Metodologia de Pesquisa de 2022.2 para 

2023.1, porque assumirá a Coordenação do BI em Saúde em setembro de 2022; 

 

g) o egresso Genário dos Santos foi aprovado em Concurso Público para Professor do Magistério Superior da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB);  

 

h) a próxima reunião do nosso Colegiado será em 15 de setembro de 2022, conforme nosso calendário. 

 

O docente Marcelo Rocha informou que seu pedido de cessão para a Superintendência de Estudos Econômicos 

e Especiais do Governo da Bahia foi aprovado pela Congregação em 23.08.22 e que manterá o Colegiado 

informado acerca da movimentação desse processo. 

 

ITEM 2 - PROCESSOS E REQUERIMENTOS DIVERSOS 

 

a) Artigos publicados para validação da Atividade HACC75 – Metodologia e Produção da Pesquisa Científica 

e Tecnológica 

 

- Pedido do estudante Adailton Alves da Costa Filho – artigo publicado em julho de 2022 na revista New 

Trends in Qualitative Research, intitulado A população em situação de rua: as estratégias de planejamento 

intersetorial para o cuidado em saúde, com a orientadora Renata Véras, com tema ligado ao projeto de 

pesquisa; 

 

- Pedido da estudante Carla Menezes Silvério - artigo publicado em julho de 2022 na revista New Trends in 

Qualitative Research, intitulado A vulnerabilidade de gênero frente aos desafios enfrentados na pandemia de 

covid-19, com a orientadora Renata Véras, com tema ligado ao projeto de pesquisa; 
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- Pedido da estudante Larissa de Carvalho Silveira, artigo intitulado Fatores associados e distúrbios do sono 

mais frequentes em estudantes universitários: revisão integrativa, publicado em julho de 2022 na revista New 

Trends in Qualitative Research, com a orientadora Renata Véras, tema ligado ao projeto de pesquisa. 

 

Os pedidos dos três estudantes foram aprovados por unanimidade. 

 

b) Aproveitamento de Estudos 

 

- Pedido do estudante Adson Diogo Ataíde dos Santos, de aproveitamento do componente EDC287 – 

Educação e tecnologias contemporâneas, cursado em 2022.1, com 68h, com anuência do orientador Prof. 

Eniel. O componente é ligado ao projeto de pesquisa; 

 

- Pedido do estudante Odonilton Lima Lemos, de aproveitamento do componente HACB17 – Saúde, educação 

e trabalho, com 68h, cursado em 2018.2 e de aproveitamento do componente HACA78 – Oficina de textos 

acadêmicos e técnicos em saúde, com 68h, cursado em 2018.1, com anuência da orientadora Prof. Renata 

apenas em relação ao componente HACA78; 

 

- Pedido do estudante Carlos Augusto da Silva Junior, de aproveitamento do componente HACB71 – tópicos 

especiais sobre a universidade IV, cursado em 2021.2, e do componente HACB69 – tópicos especiais sobre a 

universidade II, cursado em 2022.1 como aluno especial, com anuência do orientador Prof. Eniel. 

 

Os pedidos dos estudantes Adson Diogo Ataíde dos Santos e Carlos Augusto da Silva Junior foram aprovados 

na íntegra. Em relação ao pedido do estudante Odonilton Lima Lemos, foi aprovado apenas o aproveitamento 

de estudos do componente HACA78 – Oficina de textos acadêmicos e técnicos em saúde. 

  

c) Prática docente orientada 

 

- Pedido da estudante Cristiane Borges, orientanda do Prof. Jorge Sales, de fazer a Prática docente orientada 

com outro professor que não o orientador, no componente curricular da UFRB ‘Políticas públicas e 

organização da educação brasileira’, de 68h, com anuência do orientador; 

 

- Pedido de Laisa Araújo, orientanda da Prof. Rita Dias, de fazer a Prática docente orientada com outro 

professor que não a orientadora, no componente curricular da UFRB ‘Educação e africanidades’, de 68h, com 

anuência da orientadora.  

 

Os dois pedidos foram aprovados por unanimidade. 

 

ITEM 3 – HOMOLOGAÇÃO DE DEFESA 

  

- Defesa em 29.04.22 da dissertação de Jaqueline de Lima Braz Santos, intitulada Assistência à saúde mental 

de estudantes universitários: experiências de cuidado na Universidade Federal da Bahia, sob a orientação 

principal da Prof. Adriana Pimentel;  

 

- Defesa em 28.04.22 da dissertação de Suely Souza Santos, intitulada Internacionalização na UFBA e o 

PROFICI: um panorama sobre políticas nacionais com impactos locais, sob a orientação principal da Prof. 

Flavia Goulart Rosa;  
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- Defesa em 20.05.22 da dissertação de Matheus Júlio de Melo, intitulada Universidade, gerencialismo e 

neoliberalismo: uma revisão crítica da literatura, sob a orientação principal do Prof. André Mattedi; 

 

- Defesa em 07.07.22 da dissertação de Ícaro Jorge Santana, intitulada A CPHA por dentro: Uma etnografia 

institucional sobre a comissão permanente de heteroidentificação complementar à autodeclaração da UFBA 

de 2019 a 2022 sob a orientação principal da Prof. Rita Dias. 

 

Após a informação prestada pelo técnico Israel Nascimento de que toda a documentação foi entregue 

corretamente, as quatro defesas foram homologadas por unanimidade. 
 

ITEM 4 – APRECIAÇÃO DE BANCAS DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA 

- Após apresentação do formulário da Banca de Qualificação do projeto do estudante Sérgio Luiz Lôbo 

Holanda, intitulado Comunicação Organizacional: um estudo na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da 

UFBA, tendo como orientadores os Profs. Jorge Luiz Lordelo de Sales Ribeiro e Roberval Passos de Oliveira, 

com data para 14/09/2022 às 17h30, banca composta pelos Profs. Doutores Vânia Sampaio, Flávia Goulart 

Mota Garcia Rosa e Sônia Maria Rocha Sampaio, a banca foi aprovada por unanimidade.  

 

- Não houve solicitação de apreciação de bancas de Defesa. 

 

ITEM 5 - APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE MUDANÇA DE CATEGORIA DO DOCENTE SERGIO 

AUGUSTO FRANCO FERNANDES PARA PROFESSOR PERMANENTE NO PPGEISU 

 

Após leitura do parecer elaborado pelo Prof. Eniel do Espírito Santo e diálogo, foi aprovada por unanimidade 

a mudança de categoria do docente Sergio Fernandes de Professor Colaborador para Professor Permanente. 

 

ITEM 6 – APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DA DOCENTE FABÍOLA 

MARINHO COSTA NO PPGEISU 

 

Após leitura do parecer elaborado pelo Prof. Jorge Sales, o pedido de credenciamento da docente Fabíola 

Marinho foi aprovado por unanimidade na categoria Professor Permanente. 

 

ITEM 7 – APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DO DOCENTE ALAN RANGEL 

BARBOSA NO PPGEISU 

 

Após leitura do parecer elaborado pela Prof. Sonia Sampaio, o pedido de credenciamento do docente Alan 

Barbosa foi indeferido pelo Colegiado. 

 

ITEM 8 – APRECIAÇÃO DO PEDIDO DO DOCENTE JORGE SALES DE PERMANÊNCIA NO 

PPGEISU ATRAVÉS DO PROGRAMA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES 

APOSENTADOS EM ATIVIDADES DE ENSINO, DE PESQUISA E DE EXTENSÃO NA UFBA 

(PROPAP) 

 

Após a apresentação do pedido do professor Jorge Sales de permanência no PPGEISU como docente 

permanente através do PROPAP, o mesmo foi aprovado por unanimidade, com o destaque feito pela 

Coordenação para a dedicação do Prof. Jorge ao PPGEISU e à UFBA. 
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ITEM 9 – USO DE VERBA DO PROAP 

 

Não houve solicitação. 

 

ITEM 10 – HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO EDITAL 02/2022 SELEÇÃO INTERNA DE 

DOCENTES PARA CREDENCIAMENTO NO PPGEISU E CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE 

SELEÇÃO PARA ESTA SELEÇÃO 

 

Após a informação de duas inscrições para essa Seleção - a do Prof. Gillian Leandro de Queiroga Lima (do 

Instituto de Ciência da Informação/UFBA) e a da Profa. Thais Rodrigues Penaforte (da Faculdade de 

Farmácia/UFBA), bem como após a informação de que a documentação foi entregue pelos professores 

conforme a solicitação do edital, estas duas inscrições foram homologadas. Em seguida, foi aprovada a 

Comissão de Seleção para esse edital, formada pelos professores Renata Véras, Jorge Sales e Sonia Sampaio. 

 

ITEM 11 – O QUE OCORRER 

 

- A Prof. Renata demandou uma discussão sobre o prazo de defesa para os estudantes matriculados nesta 

Atividade em 2022.1 e que não defenderam a sua dissertação no semestre passado. Após diálogo, a 

recomendação do Colegiado foi a de que esses estudantes se matriculassem na Atividade em 2022.2 e 

realizassem a defesa da dissertação na data mais próxima possível. 

 

- A Prof. Thereza comentou que, na reunião da Congregação de 23.08.22, ficou decidido que a Direção do 

Ihac fará uma consulta formal à Administração Central sobre se as reuniões de colegiado de curso poderão 

continuar ocorrendo de forma online ou se terão que voltar a acontecer de modo presencial. A próxima reunião 

de Colegiado do PPGEISU ocorrerá conforme a resposta a essa consulta.  

 

- A Prof. Thereza informou a abertura dos seguintes editais: Edital Capes Programa de Desenvolvimento da 

Pós-Graduação (PDPG) Emergencial de Consolidação Estratégica dos Programas de Pós-Graduação stricto 

sensu acadêmicos, com inscrição pelo coordenador do PPG até 30.09.22; Edital Capes 37/2022 Programa de 

Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) - PDPG Alteridade na Pós-Graduação, com inscrição de um 

projeto por PPG até 27.09.22 (os professores Renata Véras, Sonia Sampaio, Eniel do Espírito Santo, Gabriel 

Ribeiro e Thereza Coelho se reunirão para ver a possibilidade de construir um projeto, neste espaço de tempo); 

Edital CNPq 40/2022 Pró-Humanidades, com  inscrição até 03.10.22; Edital CNPq 45/2022 Saúde Mental, 

com inscrição até 16.09.22; Edital Carrefour de Chamamento Público para Ações Afirmativas de Concessão 

de Bolsas de Estudo e Permanência para Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação em Instituições 

de Ensino Públicas e Privadas 2022 (como temos apenas duas possíveis candidatas, com bolsas já previstas 

para 2023.1 pela Fapesb ou Capes, foi considerado melhor não participar deste Edital).  

 

- A representante estudantil Bárbara informou que terminará a sua atividade de representação no fim de 

outubro próximo e que fará reuniões preparatórias com os novos mestrandos que ingressaram em 2022.2 para 

a eleição da nova representação. 

 

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, 25 

de agosto de 2022.// 
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