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Ata da Reunião do Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre 

Universidade – PPGEISU, realizada no dia catorze de 

março de dois mil e vinte e três. 

 

Aos catorze dias de março de dois mil e vinte e três, às nove horas, na sala 308 do PAF V, reuniu-se o Colegiado do 
Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre Universidade – PPGEISU, com a presença dos 
seguintes membros: Profª. Maria Thereza Ávila Dantas Coelho, Profª. Maria Beatriz Barreto do Carmo, Profª. Renata 
Meira Véras, da servidora técnica administrativa Pérola Cavalcante Dourado e da suplente da representação 
estudantil Mariana Giulia Chaves Prates. A ausência dos Professores Ivan Cláudio Pereira Siqueira e Sônia Maria da 
Rocha Sampaio foram previamente justificadas. A reunião se destinou a deliberar sobre a seguinte pauta:  
 

1. Informes 

2. Processos e requerimentos diversos  

3. Homologação de defesas  

4. Apreciação de bancas de Qualificação e Defesa  

5. Eleição da coordenação e vice coordenação do Programa 

6. Substituição do servidor Israel Nascimento no Colegiado do Programa 

7. Destinação de 2 bolsas do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) da Capes, 1 bolsa da 

Fapesb e 1 bolsa da Capes 

8. Desistência das candidatas Samara Reis de Oliveira e Laiane Ferreira Rocha, aprovadas na seleção de aluno 

regular   

9. Apreciação da Comissão de Seleção de alunos regulares para 2023.2  

10. Renovação do PROPAV do Prof. Naomar de Almeida Filho e do PROPAP da Prof. Carmen Teixeira 

11. O que ocorrer 

 
A coordenadora Thereza Coelho abriu a reunião cumprimentando todos os membros do colegiado. Desejou boas-

vindas à servidora Pérola, que retornou da licença capacitação e doutorado sanduíche no exterior e reassumiu suas 

atividades no PPGEISU. Em seguida, solicitou a inclusão do seguinte ponto na pauta: Renovação do PROPAV do Prof. 

Naomar de Almeida Filho e do PROPAP da Prof. Carmen Teixeira. Após a aprovação de todos, o ponto foi incluído 

como item 10 na pauta acima. A coordenadora passou, então, para o item de Informes. 

 
ITEM 1 - Informes 
 

Pérola informou sobre a precariedade das condições de trabalho atuais com as quais se deparou no retorno às 

atividades e sobre a insatisfação dos demais servidores da pós-graduação, que compartilham o espaço físico das 

instalações. Informou ainda que os servidores da pós-graduação foram informados que a condição sine qua non para 

a instauração dos turnos contínuos nesse setor seria o compartilhamento das secretarias de pós-graduação, ao que 

os presentes concordaram que esse tema deverá ser tema de um debate criterioso em momento oportuno. A 

professora Thereza Coelho informou que o servidor Israel Nascimento se encontra em licença para conclusão de 

suas atividades de mestrado. Comunicou que uma cópia do Relatório do PPGEISU na plataforma Sucupira referente a 

2021 foi enviado para a PROPG para análise prévia e retornou para finalização. Informou também que se encontra 

em construção o de 2022. Comunicou que foi publicado um novo calendário acadêmico e que o semestre letivo 

começará em 14 de março, com a liberação dos estudantes para participarem do Congresso da Ufba e início das 

aulas na semana do dia 20. Informou que a APCN de doutorado se encontra em avaliação pela Capes, dentro do 
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calendário previsto. Comunicou que o Prof. Eniel do Espírito Santo se encontra em estágio pós-doutoral na UFBA, no 

PPG em Educação, e que a Prof. Sonia Sampaio estará na França, provavelmente a partir de setembro de 2023, como 

Professora Visitante na Universidade de Lorraine. Por fim, ressaltou a importância de todos participarem do 

Congresso da Ufba 2023 que se inicia em 14.03.23, incluindo as atividades organizadas pela PROPG, colegas e 

discentes, bem como de participarem do edital PIBIC 2023, que se encontra aberto para novas submissões. As 

professoras Flavia Rosa, Thereza Coelho e Sonia Sampaio finalizaram uma chamada para uma coletânea de artigos 

nas linhas de pesquisa do Programa. A chamada será divulgada nesta semana para todos os discentes, docentes e 

egressos do Programa. 

 
2. Processos e requerimentos diversos  

 
Foi apresentada a solicitação do aproveitamento de um artigo para a Atividade HACC75 – Metodologia e Produção 
da Pesquisa Científica e Tecnológica por pare a estudante Delmira Nunes. O artigo foi escrito em coautoria com 
pessoas externas ao Programa e não conta com a coautoria de suas orientadoras (Flávia e Sonia). O artigo se intitula 
‘ENECULT 18 anos: reflexões sobre os itinerários e desafios da gestão do maior evento em estudos de cultura no 
Brasil’ e foi aceito pela Revista Latino-americana de Estudos em Cultura.  
O pedido foi indeferido e o Programa solicitará o envio de uma outra publicação com a coautoria dos orientadores. 
- A apreciação da solicitação da estudante Jamile Sahade de aproveitamento de estudos ficou para ser deliberada na 
próxima reunião de Colegiado, porque os documentos não estão visíveis no processo no Sipac. 
 

3. Homologação de defesas  

 

A defesa da estudante Carolina Barros Santos Farias foi homologada pelo Colegiado, após a servidora Pérola 
confirmar que todos os documentos pós-defesa foram entregues.  
 

4. Apreciação de bancas de Qualificação e Defesa  

 

A banca de Defesa da estudante Carla Menezes Silvério, orientanda dos Profs. Renata Véras e Maria Caputo, foi 

aprovada por unanimidade, na linha de pesquisa Políticas Públicas, Cultura, Gestão e Bases Históricas e Conceituais 

da Universidade. A dissertação se intitula UM ESTUDO SOBRE O BACHARELADO EM ESTUDOS DE GÊNERO E 

DIVERSIDADE DA UFBA: DESAFIOS E MERCADO DE TRABALHO. A banca é composta pelos Prof. Thiago Manhaes 

Cabral (Unicamp), Augusto Moretti de Barros (UNESP-Assis) e Georgina Gonçalves dos Santos, do PPGEISU. A defesa 

ocorrerá em 23.03.23 às 14h.  

 

5. Eleição da coordenação e vice coordenação do Programa 

 

Após a apresentação da chapa formada pelos Profs. Thereza Coelho e Ivan Siqueira, para os cargos de coordenadora 

e vice coordenador do Programa respectivamente, foram eleitos por unanimidade a professora Maria Thereza Ávila 

Dantas Coelho como Coordenadora do PPGEISU (renovação do mandato) e o docente Ivan Siqueira como Vice 

Coordenador, para o período de 02/04/2023 a 01/04/2025. A professora Thereza agradeceu a colaboração da Vice 

Coordenadora Sonia Sampaio, destacando todo o apoio e ajuda recebida no período de 2021 a 2023, quando 

importantes decisões e mudanças foram tomadas no Programa. Destacou ainda a grande contribuição da professora 

Sônia na construção da APCN de doutorado, bem como o compromisso da mesma em continuar colaborando 

fortemente com o Programa. Thereza parabenizou então o professor Ivan Siqueira pelo ingresso na vice 

coordenação do PPGEISU, externando a sua satisfação no desenvolvimento desta nova parceria. Os membros do 

Colegiado parabenizaram os docentes eleitos para a coordenação do Programa. 
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6. Substituição do servidor Israel Nascimento no Colegiado do Programa 

 

A professora Thereza comunicou a licença do servidor Israel Nascimento para conclusão de seu mestrado (no 

período de 06.03 a 01.09.23) e o retorno da servidora Pérola de sua licença para doutorado em 06.03.23. Submeteu 

ao Colegiado a proposta de recomposição do Colegiado do Programa, através da substituição do servidor Israel pela 

servidora Pérola. A substituição foi aprovada por unanimidade. 

 

7. Destinação de 2 bolsas do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG) da Capes, 1 bolsa da Fapesb 

e 1 bolsa da Capes 

 

Conforme a decisão do Colegiado na reunião de dezembro de 2022, as 2 bolsas do Programa de Desenvolvimento da 

Pós-Graduação (PDPG) foram destinadas aos estudantes Leticia Gomes de Souza e Jose Vitor Araujo Rosa Ribeiro, 

ingressantes em 2023.1, obedecendo à ordem de classificação para bolsas, já aprovada anteriormente. 

O Programa recebeu uma nova bolsa Fapesb. A estudante Emanuelly Matos Andrade foi pela segunda vez 

consultada sobre sua disponibilidade de recebimento desta bolsa e informou a impossibilidade no momento, por 

motivo de trabalho. A bolsa foi então destinada à aluna Ellen Caroline da Silva Santos, seguindo a referida ordem de 

classificação.  

O Programa recebeu também uma nova bolsa Capes e teve sua quantidade de bolsas Capes aumentada para 6 (eram 

5). Seguindo a ordem de classificação, a bolsa foi destinada para o estudante Vinicius Gabriel Batista Ferreira.  

Todos esses alunos são ingressantes em 2023.1. Além de Emanuelly, que ingressou em 2022.2 e declinou por duas 

vezes da bolsa, temos 1 estudante ingressante em 2023.1 aguardando a chegada de nova bolsa no Programa. 

 

8. Desistência das candidatas Samara Reis de Oliveira e Laiane Ferreira Rocha, aprovadas na seleção de aluno 

regular  

 

A professora Thereza informou que as matrículas das candidatas Samara Reis de Oliveira e Laiane Ferreira Rocha, 

aprovadas para ingresso em 2023.1, não foram efetivadas porque as mesmas desistiram do mestrado em nosso 

Programa. Samara não explicitou o motivo em seu comunicado e Laiane optou pelo Mestrado em Educação (no qual 

foi aprovada), por considerar seu projeto de pesquisa mais adequado à linha de pesquisa de lá.  

 

9. Apreciação da Comissão de Seleção de alunos regulares para 2023.2  

 

A coordenadora Thereza Coelho ressaltou que, com as mencionadas desistências acima, além da desistência anterior 

do candidato Murilo Guerra de Oliveira, estão ingressando em 2023.1 no PPGEISU 8 (oito) estudantes. Considerando 

esse quantitativo inferior ao número de vagas ofertado, torna-se relevante realizar um novo processo seletivo 

complementar, para ingresso em 2023.2. Thereza informou que se disponibilizaram a participar dessa Comissão de 

Seleção as docentes Sonia Sampaio e Patricia Petitinga, bem como a servidora Pérola. Após consulta aos demais 

membros do Colegiado sobre o interesse em participar dessa comissão, foi aprovada por unanimidade a Comissão 

de Seleção de alunos regulares para 2023.2, constituída pelos referidos membros já mencionados, sob a presidência 

da Prof. Sonia Sampaio. 

 

10. Renovação do PROPAV do Prof. Naomar de Almeida Filho e do PROPAP da Prof. Carmen Teixeira 
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Após a informação do recebimento do pedido e plano de trabalho dos Profs. Naomar e Carmen para renovação do 

vínculo com o nosso Programa, foram aprovadas as referidas renovações do Prof. Naomar de Almeida Filho pelo 

PROPAV e da Prof. Carmen Teixeira pelo PROPAP para o biênio 2023 a 2025. 

 

11. O que ocorrer 

 

Thereza solicitou a ajuda dos membros do Colegiado em relação ao contato com seus ex-orientandos egressos do 

Programa, para resposta ao questionário de autoavaliação do PPGEISU. 

Após consulta aos membros, ficou acordado que as reuniões de Colegiado ocorrerão às terças pela manhã. Essa 

definição será incorporada ao Calendário Acadêmico do PPGEISU e as novas datas poderão ser verificadas através do 

link https://ihac.ufba.br/pt/eisu/programa/mestrado-academico/calendario-academico/. 

 

Nada havendo mais a tratar, a coordenadora Thereza desejou um ótimo semestre a todos e esta ata, lavrada 

por mim, Pérola Cavalcante Dourado, servidora técnico-administrativa, após ser lida e aprovada, será 

assinada por todos os presentes. Salvador, catorze de março de dois mil e vinte e três.// 

 
 


