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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 doze de dezembro de 

dois mil e vinte e dois. 

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às quartorze 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.ª Maria 

Beatriz Barreto do Carmo, Prof.ª Renata Véras, Prof. Ivan Claudio Pereira Siqueira, das representantes 

estudantis Camila Rodrigues e Mariana Prates, e do servidor técnico administrativo Marlus Pinho Oliveira 

Santos. 

 

1. Informes 

2. Processos e requerimentos diversos 

3. Homologação de defesas 

4. Apreciação de bancas de Qualificação e Defesa 

5. Homologação do resultado da seleção de estudantes regulares para 2023 

6. Apreciação de ajuste no Planejamento Acadêmico de 2023 

7. Atualização da Comissão de Bolsas 

8. Apreciação da ordem de classificação dos estudantes para concessão de bolsas 
9. Apreciação dos orientadores dos estudantes ingressantes em 2023.1 

10. O que ocorrer 

 

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

da pauta, solicitou a inclusão do seguinte ponto: “Apreciação da distribuição de orientadores entre os 

aprovados no processo seletivo de estudantes regulares de 2023.1”. O colegiado concordou com a inclusão do 

ponto, que passou a constar como 9º ponto da pauta. A professora passou, então, para o item de Informes. 

 

ITEM 1 – INFORMES 

A Profa. Thereza Coelho informou que a APCN de doutorado foi apreciada pela congregação, foi 

encaminhada ao CAE e obteve aprovação; ela vai seguir em janeiro para a CAPES, assim sendo deve-se 

aguardar a avaliação da CAPES para verificar qual o resultado final. Sendo aprovada, teremos a abertura do 

doutorado e, caso não seja aprovada, será retrabalhada e reapresentada. Profa. Thereza Coelho informou que 

está havendo processo de autoavaliação do EISU e que os estudantes do início e final do curso já responderam 

os questionários. Neste momento, somente os estudantes egressos do programa entre 2017 e 2021 estão com 

o questionário em aberto, bem como ainda se encontra em aberto o questionário para os professores do 

Programa; na tentativa de que se obtenha mais respostas se dará um prazo um pouco maior. A professora 

Thereza Coelho solicitou aos professores que ainda não responderam que o façam. Quanto aos egressos do 

Programa, de 80 deles, apenas 24 preencheram o formulário até o momento; assim, a professora Thereza 

Coelho solicitou que os orientadores façam contato com eles solicitando o preenchimento. Profa. Thereza 

Coelho informou que os códigos dos componentes curriculares foram modificados, pois houve mudança 

também na carga horária para múltiplos de 15 no Sigaa.  
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ITEM 2 – PROCESSOS E REQUERIMENTOS DIVERSOS 

  

Não houve. 
 

ITEM 3 – HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS 

A profa. Thereza Coelho informou que Taize Caliandra Cunha de Jesus entregou os documentos pós-defesa 

recentemente, que estes foram conferidos e estão corretos para serem submetidos à apreciação pelo colegiado. 

A homologação dessa defesa foi aprovada por unanimidade.  

Comunicou também que foi enviada e conferida a documentação pós-defesa de Anne Bittencourt Santos e 

Silva; submetida à apreciação pelo colegiado, a homologação da defesa desta estudante foi aprovada.    

 

ITEM 4 - APRECIAÇÃO DE BANCAS DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA 

 

A banca de Denis Damasceno, que tem como orientadora Profa. Adriana Pimentel, foi proposta para ser 

formada por três professoras doutoras: Renata Veras (PPGEISU UFBA), Deyse Mota Rosa Pinto 

(FADMINAS) e Karine Nicolau (UFMT). A defesa está prevista para 28/02/23 via online. A banca foi 

aprovada por unanimidade.  

 

 

ITEM 5 – HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DOS ESTUDANTES REGULARES PARA 2023.1. 

 

A Profa Maria Beatriz Barreto informou, acerca da seleção, que esta começou com 32 pessoas, teve 12 pessoas 

aprovadas na primeira etapa de análise de projetos e, ao final, foram 11 aprovados, dentre os quais 5 optaram 

por cotas raciais ou de gênero. A profa. Thereza Coelho projetou na tela o resultado com os nomes das pessoas 

aprovadas, bem como suas respectivas notas no certame, e colocou em votação a homologação do resultado 

final, que foi aprovado por unanimidade. Profa. Renata Véras informou que algumas vagas são 

supranumerárias. A profa. Thereza Coelho informou acerca das vagas para deficientes, estrangeiros, 

indígenas, quilombolas e que, nestas categorias, infelizmente não tem se candidatado pessoas às seleções do 

Programa. Ela ainda informou que nesta seleção especificamente tivemos uma pessoa na categoria trans. A 

Profa. Maria Beatriz Barreto informou que teve um estudante de São Tomé e Príncipe como aluno especial 

noutro semestre. A Professora Thereza Coelho informou que o Programa está com seleção de aluno especial 

aberta para duas disciplinas; ela ainda reforçou a importância da experiência dos alunos especiais em vivenciar 

a pós-graduação nestas disciplinas para o próprio amadurecimento de suas trajetórias acadêmicas, salientando 

que também por isso é relevante divulgar o processo seletivo de alunos especiais. 

 

ITEM 6 – AJUSTE NO PLANEJAMENTO ACADÊMICO 

 

A profa. Thereza Coelho informou que a profa. Maria Caputo solicitou a mudança do dia da aula do Seminário 

Promoção da Saúde e Qualidade de Vida de quarta-feira para segunda-feira. Foi aprovada a alteração por 

unanimidade. 

 

ITEM 7 - ATUALIZAÇÃO DA COMISSÃO DE BOLSAS 

 

Profa. Thereza Coelho informou que a comissão era formada por Thereza Coelho, Renata Véras e a 

representante estudantil Bárbara Santana, mas que, com a saída de Bárbara da representação estudantil, é 
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necessária a substituição dela pela atual representante Camila Rodrigues. A alteração foi colocada em votação 

e aprovada por unanimidade.  

 

ITEM 8 – APRECIAÇÃO DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DOS ESTUDANTES 

INGRESSANTES EM 2023.1 PARA CONCESSÃO DE BOLSAS 

 

A profa. Thereza Coelho projetou o quadro de classificação dos estudantes ingressantes e comunicou que 

informou todas as pessoas aprovadas sobre os critérios para concessão de bolsas, havendo prioridade das 

pessoas vulneráveis e cotistas. Informou também que há uma estudante que ingressou em 2022.2 que ainda 

está sem bolsa, Emanuele, orientanda do Prof. Ivan Claudio. As bolsas referentes a 2022.2 já foram apreciadas 

no meio do ano, o que significa que será aprovada hoje a ordem dentro do universo de estudantes de 2023.1, 

sendo que a prioridade para bolsa é da estudante de 2022.2 e as seguintes serão destinadas para os novos 

estudantes que vão ingressar em 2023.1. Dos 11 aprovados, 5 não preenchiam as condições necessárias para 

a bolsa e 6 preenchiam tais condições; dentre os 6 que preenchem as condições estão os 5 cotistas nas primeiras 

posições, por ordem de classificação no processo seletivo. Portanto, a partir do recebimento da bolsa por 

Emanuelle, as próximas bolsistas serão Samara de Oliveira, Leticia gomes, José Vitor Araújo, Ellen Caroline, 

Vinicius Gabriel, Maeli Santana. Profa. Thereza Coelho informou que estão previstas mais 2 bolsas além das 

que estão sendo ofertadas regularmente pela Capes e Fapesb e que, provavelmente, todos serão contemplados. 

Ela ainda pondera que, caso houvesse mais bolsas que estudantes, o Programa poderia fazer uma seleção 

específica para o preenchimento das cotas de bolsa. Se por acaso ocorrer uma ampliação da oferta de bolsas 

para o Programa, poderá ser necessário fazer uma seleção suplementar, mas isso será monitorado. Em votação, 

a classificação da ordem de concessão de bolsas foi aprovada por unanimidade.  

 

ITEM 9 - APRECIAÇÃO DOS ORIENTADORES DOS ESTUDANTES INGRESSANTES EM 2023.1  

 

Profa. Thereza Coelho informou que, a partir da consulta aos professores, foi estabelecida a seguinte relação 

de orientações para todos os estudantes, faltando apenas uma estudante: 

 

Antonia Silva: Prof. Ivan Claudio e Prof. Eniel do Espírito Santo  

Carolina de Melo - Profa. Adriana Pimentel e Profa. Maria Beatriz 

Ellen Caroline - Profa. Maria Caputo e Profa. Thais Penaforte 

Jamile Rocha - Prof. Gillian Leandro e Profa. Flavia Gourlart Mota 

Jose Vitor Araújo - Profa. Maria Caputo e Profa. Thais Penaforte 

Laiane Ferreira - Prof. Ivan Claudio e Prof. Sergio Fernandes 

Leticia Gomes - Profa. Maria Beatriz e Profa. Gabriela Lamego 

Maeli Sales - Prof. Roberval e Profa. Patricia Petitinga 

Murilo Guerra - Prof. Gillian Leandro e Profa. Thais Penaforte 

Samara Reis - Prof. Andre Luis Mattedi 

Vinicius Gabriel - Prof. Gabriel Ribeiro e Profa. Fabiola Marinho 

Falta apenas definir a segunda orientadora para a estudante Samara Reis Santana Santos de Oliveira.  

Em votação, as orientações foram aprovadas por unanimidade.  

 

 ITEM 10 – O QUE OCORRER 

 

Profa. Thereza Coelho consultou o colegiado, em relação à entrega de documentos pós-defesa, quanto à 

substituição do cd ou dvd com dissertação pelo envio do pdf do trabalho por email. Colocada em votação, foi 
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aprovada por unanimidade. A profa. Thereza Coelho perguntou sobre quem poderá participar de reunião de 

colegiado em janeiro. Profa. Maria Beatriz Barreto perguntou sobre qual seria a data da reunião e Profa. 

Thereza Coelho informou que seria melhor ver qual data atenderia a mais pessoas. Profa. Renata Veras 

informou que estará de férias entre 28/12 a 26/01. Profa. Thereza Coelho informou que uma opção seria fazer 

na primeira semana de janeiro ou no dia 30 ou 31 de janeiro, já que em uma a profa. Maria Beatriz poderia 

estar e na outra a profa. Renata Véras. Pensando no recesso de final do ano, o colegiado acordou que a próxima 

reunião será feita em 30/01/2023 às 14h, de forma online. Profa. Thereza Coelho informou que em fevereiro 

estará de férias, mas que a professora Sonia Sampaio estará na coordenação nesse período. Profa Thereza 

Coelho perguntou se alguém gostaria de colocar algum ponto ainda neste item ‘o que ocorrer’. Camila 

Rodrigues informou que não há nenhuma demanda específica, mas que está em contato com os estudantes, 

buscando mais diálogo com eles. Profa. Thereza Coelho informou que fez uma reunião com os estudantes, 

bem como com aqueles que estão na reta final do curso. Ela pediu a colaboração de todos para que aqueles 

estudantes que ainda não enviaram seus formulários de defesa possam enviá-lo o mais brevemente possível 

para que as mesmas possam ocorrer em fevereiro ou março. A profa. Thereza Coelho pediu que as pessoas 

fiquem atentas às matrículas dos estudantes que já estão no Programa, já que, neste caso, os orientadores têm 

de aprovar a matrícula dos estudantes no Sigaa. Ressaltou que os ingressantes em 2022.2 têm de cursar dois 

componentes obrigatórios, que são do primeiro semestre, notadamente para esta turma cujos componentes não 

puderam ser ofertados em 2022.2. A profa. Thereza Coelho informou que, de 02 a 09 de janeiro, será a 

matrícula dos veteranos e que, até o dia 11 de janeiro, os orientadores terão que aprovar essa matrícula no 

Sigaa. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e esta ata, lavrada por mim, Marlus Pinho Oliveira 

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

Salvador, 12 de dezembro de 2022.// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


