
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade – PPGEISU, realizada no dia

trinta de janeiro de dois mil e vinte e três.

Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às quatorze 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 Renata Véras, Prof.  Ivan Claudio Pereira Siqueira, da

representante estudantil Camila Rodrigues e do servidor técnico administrativo Marlus Pinho Oliveira Santos. As professoras Sonia Sampaio e Maria Beatriz do Carmo, bem como o

servidor Israel do Nascimento encontravam-se de férias.

1. Informes

2. Processos e requerimentos diversos 

3. Homologação de defesas 

4. Apreciação de bancas de Qualificação e Defesa 

5. Resultado da seleção de alunos especiais para 2023.1

6. Desistência do candidato Murilo Guerra, aprovado na seleção de aluno regular

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

8. Distribuição dos docentes permanentes por linha de pesquisa 

9. Apreciação do calendário acadêmico do PPGEISU em 2023 

10. O que ocorrer

A coordenadora Thereza Coelho abriu a reunião cumprimentando todos os membros do colegiado. Informou que dois membros do Colegiado não se encontravam em Salvador, razão pela

qual a reunião se deu na modalidade online. Em seguida, comunicou que as Profas. Maria Beatriz do Carmo, Sonia Sampaio e o servidor Israel do Nascimento se encontravam de férias, e

passou para o item de Informes. Estavam presentes os professores Thereza Coelho, Renata Veras, Ivan Siqueira, a representante estudantil Camila Rodrigues e o servidor Marlus Pinho.

ITEM 1 – INFORMES

A professora Thereza Coelho informou que a APCN de doutorado do PPGEISU foi enviada pela PROPG para a CAPES. Comunicou que está em andamento o processo de Autoavaliação

do PPGEISU, com a aplicação do questionário a egressos, tendo sido concluída a aplicação a estudantes do 1º e 4º semestre do curso e a docentes do Programa. Informou também que está

em construção o Relatório do PPG na plataforma Sucupira referente a 2021 e 2022 e que em fevereiro ela estará de férias. Nesse período, a Prof. Sonia Sampaio assumirá a coordenação do

Programa. A professora Thereza Coelho comunicou que iniciou hoje a matrícula de alunos veteranos (até o dia 06.02), que a matrícula de alunos regulares novos será de 08 a 14.02.23 e

que a matrícula de alunos especiais será no período de 27.02 a 03.03.23.

ITEM 2 – PROCESSOS E REQUERIMENTOS DIVERSOS 

Não houve.

ITEM 3 – HOMOLOGAÇÃO DE DEFESAS

Não há.  

ITEM 4 - APRECIAÇÃO DE BANCAS DE QUALIFICAÇÃO E DEFESA

A banca de Qualificação da estudante Elizane Santos Paranhos, orientanda dos Profs. André Mattedi e Georgina Gonçalves, foi aprovada por unanimidade, na linha de pesquisa Políticas

Públicas, Cultura,  Gestão e Bases Históricas e Conceituais da Universidade. A banca é composta pelos Profs. Jorge Sales e Rita  Dias do Programa e pela Prof. Dra. Andrea Alice

Rodrigues Silva, da UFRB. A qualificação ocorrerá em 23.02.23 às 9h.

ITEM 5 – RESULTADO DA SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS PARA 2023.1

Após a apresentação do resultado da seleção de alunos especiais para 2023.1, o resultado foi aprovado  ad referendum por todos os membros do Colegiado, conforme o documento

disponível  no  site  do  PPGEISU,  no  link  https://ihac.ufba.br/docs/resultado-final-2/.  Existiam  10  vagas  para  o  Seminário  Gestão,  Formação  e  Vida

Universitária e foram aprovados todos os 11 candidatos, conforme prevê o Regulamento de Pós-Graduação da universidade. No Seminário Promoção da Saúde e Qualidade de Vida, foram

aprovados 5 candidatos e não foi preciso aprovar vagas sobressalentes. Houve uma boa procura pelos componentes curriculares e a pretensão é a de que, nos próximos editais, possamos

divulgar cada vez mais as oportunidades de vagas no Programa, dada a importância de oportunizar aos estudantes a experiência e a entrada na pós-graduação

ITEM 6 – DESISTÊNCIA DO CANDIDATO MURILO GUERRA, APROVADO NA SELEÇÃO DE ALUNO REGULAR
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O candidato Murilo Guerra, aprovado na seleção de aluno regular, desistiu de ingressar no Programa por ter sido aprovado em processo seletivo de outro curso.

ITEM 7 - DESTINAÇÃO DE BOLSAS

O PPGEISU recebeu 2 bolsas adicionais da Capes, de 24 meses, pelo Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação (PDPG), não passíveis de substituição dos bolsistas a serem

implantados. Considerando que a estudante ingressante em 2022 poderá concluir o mestrado antes de completar o período dos 24 meses dessa bolsa, e que está prevista a recepção de

bolsas a serem concedidas pela Fapesb em 2023.1, o Colegiado decidiu por destinar essas 2 bolsas do Programa PDPG para estudantes ingressantes em 2023.1, conforme a ordem de

classificação já aprovada em reunião anterior. Ou seja, aprovamos em dezembro a ordem de classificação para recebimento de bolsas e tínhamos uma estudante, Emanuelle, ainda de 2022

aguardando uma bolsa. Há duas bolsas sendo disponibilizadas pelo referido edital da Capes para os programas de nota 3 e 4. Essas bolsas especificamente não são substituíveis, mesmo

que o estudante peça cancelamento da bolsa antes do seu término. Como não há possibilidade de substituição e essas bolsas são de um edital específico, pode-se priorizar os estudantes que

ingressarão em março de 2023, para que sejam aproveitados todos os meses das bolsas. Provavelmente entre abril e junho receberemos mais duas bolsas da Fapesb e uma delas será

ofertada inicialmente para Emanuelle. Essas outras bolsas do edital PDPG da Capes podem ser direcionadas para os novos estudantes, para se garantir efetivamente o uso dos 24 meses de

bolsa. A professora Thereza ouviu o posicionamento dos membros do Colegiado. Camila Rodrigues informou que é melhor encaminhar essas bolsas para os novos estudantes. Renata

Veras e Thereza Coelho seguiram o mesmo entendimento de Camila Rodrigues. Foi aprovada, assim, a destinação das duas bolsas do edital PDPG da Capes para estudantes ingressantes

em 2023.1, conforme a ordem de classificação já aprovada em reunião anterior.

. 

ITEM 8 – DISTRIBUIÇÃO DOS DOCENTES PERMANENTES POR LINHA DE PESQUISA 

A coordenadora Thereza Coelho se reuniu com os representantes das linhas de pesquisa do Programa (Ivan Siqueira – Linha 1 Políticas Públicas, Cultura, Gestão e Bases Históricas e

Conceituais da Universidade e Beatriz Barreto – Linha 2 Formação Acadêmica, Saúde e Qualidade de Vida na Universidade) e organizou a distribuição dos docentes permanentes pelas

linhas de pesquisa, conforme o histórico de orientações e a expertise dos docentes. Essa distribuição foi apresentado ao Colegiado e aprovado pelos membros. Orientam, como primeiro

orientador, na linha de pesquisa 1 Políticas Públicas, Cultura, Gestão e Bases Históricas e Conceituais da Universidade os seguintes professores: André Mattedi, Eniel do Espírito Santo,

Flavia Goulart, Georgina Gonçalves, Gillian Queiroga, Ivan Siqueira, Jorge Sales, Marcelo Rocha, Naomar de Almeida, Patricia Petitinga, Rita Dias, Roberval Oliveira e Sonia Sampaio.

Orientam, como primeiro orientador, na linha de pesquisa 2 Formação Acadêmica, Saúde e Qualidade de Vida na Universidade os seguintes docentes: Adriana Pimentel, Beatriz Barreto,

Maria Caputo, Carmen Teixeira, Gabriel Ribeiro, Georgina Gonçalves, Marcelo Rocha, Naomar de Almeida, Patricia Petitinga, Renata Véras, Rita Dias, Sonia Sampaio e Thereza Coelho.

O Colegiado concordou com essa distribuição.

ITEM 9 - APRECIAÇÃO DO CALENDÁRIO ACADÊMICO DE 2023 

Após  a  apresentação  do  calendário  acadêmico  do  PPGEISU  para  2023,  o  mesmo  foi  aprovado  pelos  membros  do  Colegiado,  conforme  o  link

https://ihac.ufba.br/pt/eisu/programa/mestrado-academico/calendario-academico/. Essa aprovação fica condicionada à alteração

das datas de reunião do Colegiado no primeiro semestre deste ano. As próximas reuniões do colegiado já estão assinaladas em verde. Deve-se ver com a professora Sonia Sampaio a

necessidade, ou não, de se fazer uma reunião em fevereiro. Há também as mais variadas rotinas no calendário acadêmico do programa, que está disponível no nosso site. Camila Rodrigues

pergunta acerca da data das reuniões no primeiro semestre, em virtude das aulas na quinta pela manhã, solicitando que seja deslocada para outro horário ou dia. Profa. Thereza Coelho verá

com os membros outro horário possível para todos, preferencialmente na quinta de tarde ou na terça. Foi aprovado o calendário, condicionado à adequação da data e horário da reunião de

colegiado. 

 ITEM 10 – O QUE OCORRER

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, 30 de janeiro de 2023.//
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