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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE OCORRIDA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 

2022.  
 

Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, via google meet, 
reuniu-se o colegiado do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, sob a 
coordenação do Prof. Dr. Leandro Colling, contando com a participação dos seus membros presentes: 
Edilene Matos, José Roberto Severino, Leandro de Paula, Renata Pitombo, Joelma Cristina, Meg Saiara, 
Maria São Pedro. A pauta, enviada com antecedência, foi a seguinte: 1. Informes 2. Processos e 
Homologações. 3. Aprovação de solicitação de realização de pós-doutorado no Pós-cultura. 4. 
Recomposição dos representantes docentes nas comissões. 5. Edital de escalonamento de discentes do 
mestrado para recebimento de bolsas. 6. Orientadores/as dos/as discentes que ingressaram em 2022. 7. Edital 
para novos credenciamentos de docentes. 8. Mudanças no corpo docente. O que ocorrer. O professor 
Leandro Colling abriu a reunião e leu a pauta, que foi aprovada. 1. Informes. O coordenador Leandro 
Colling deu os seguintes informes: O IV Seminário de Pesquisa do Pós-cultura contará com 24 mesas e duas 
conferências. A programação completa está no site  http://www.seposcultura2022.ufba.br/. O coordenador 
destacou que é fundamental mobilizar toda a comunidade para participar do evento; Coleta Capes 2021 - 
trabalho está quase concluído e na próxima reunião a coordenação trará dados sobre a produção do corpo 
docente e discente em 2021;  Seleção de Estudantes Especiais - foi realizada durante as férias e já concluída. 
Teve grande procura. Ao todo foram selecionados 47 estudantes para cursar componentes curriculares do 
Programa; Edital Professor Visitante - foi lançado durante as férias e recebemos 3 candidaturas que foram 
homologadas: Helder Thiago Maia, Kátia Maheirie e Magdalena Maria de Almeida; Bolsa Fapesb - tivemos 
a liberação de uma bolsa para mestrado nas férias e foi indicada a próxima da lista conforme edital (a 
mestranda Yasmin Gomes); Monitoria voluntária - a coordenação enviou mensagem pelo sigaa pedido 
voluntários. Interessados devem enviar e-mail para o coordenador (leandro.colling@gmail.com) até a 
próxima segunda indicando em qual disciplina querem ser monitores; Matrículas: veteranos devem se 
matricular até dia 16 de fevereiro e os novos de 21/02 a 04/03. A doutoranda Gleise pediu que os colegas 
possam ajudar na operação das salas de streaming para o IV Seminário de Pesquisa do Pós-cultura. 2. 
Homologações. Foram homologadas as teses de MARCELO DE TROI e CASSIO LUIZ ARAGÃO 
MATOS, a dissertação de DANILO DE SANTANA CARDOSO. O Colegiado também homologou a banca 
de qualificação de Mestrado de Brenda Cristina Santos Melo, a banca de defesa de tese de doutorado, com 
co-tutela, de Claudia Pereira Vasconcelos, a banca de Defesa de dissertação de mestrado de Carolina Cunha 
Dantas, a banca de qualificação de doutorado de Thiago Pondé de Oliveira. Todas as homologações foram 
aprovadas por unanimidade. 3. Aprovação de solicitação de realização de pós-doutorado no Pós-cultura, 
para o período de abril de 2022 a abril de 2023 - José Péricles Diniz - supervisão de Renata Pitombo, e 
Juciara Maria Nogueira Barbosa - supervisão Paulo Miguez. Ponto aprovado por unanimidade. 4. 
Recomposição de comissões: Bolsas – José Roberto Severino e Rita Aragão, como representantes docentes. 
Professor Colling informou que a comissão está formada com os representantes estudantis Victor Barreto e 
Camila Almeida, suplentes Naiara Moura e Poliana Bicalho, aprovado o nome de José Roberto Severino. 
Inclusive Naiara pediu para sair dessa comissão, posteriormente deve ser indicada uma substituta; Professor 
Colling convidou os professores para formar a comissão de Seleção de professores visitantes - Renata 
Pitombo, Adriano Sampaio e Leandro de Paula, aprovado por unanimidade a composição da comissão; 
PROAP: Djalma Thürler, Maria Auxiliadora e Leandro Colling, a representação discente informará quem do 
mestrado e doutorado será indicado, mas haverá presença de um representante de cada curso, composição da 
comissão de Proap aprovada.  5. Edital de escalonamento de discentes para recebimento de bolsas 
(proposta enviada por e-mail). Há perspectivas de bolsas para março. O professor José Roberto Severino 
informou sobre o novo edital que tenta preservar o sentido do edital passado e explicou os critérios 
escolhidos. Professor Leandro de Paula informou que ficou previsto um acompanhamento dos bolsistas, 
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previsto em edital passado, que ainda não foi assumido em sua integralidade diante das muitas demandas, 
mas que seria muito importante realizar este acompanhamento e fez uma lembrança acerca dos critérios de 
vulnerabilidade que foram alterados numa errata ao edital anterior. O professor José Roberto Severino 
mencionou uma correção da situação de ingresso com a situação de bolsas. Professor Colling deu 
informações sobre o edital da Proae. Professor Leandro de Paula informou que é importante o lançamento de 
edital da Proae, mas que o momento ficou muito ruim por ter sido lançado nas férias, o que inviabilizou a 
participação dos calouros. Para responder à pergunta de Elenice Castro, o professor Colling informou que 
um novo edital gerou uma nova lista, mas que o edital analisado hoje é apenas de mestrado, o edital de 
doutorado será feito mais à frente.  Talvez haja possibilidade de algumas sobras de bolsa de doutorado da 
Fapesb ou Capes em breve. Votação do edital de mestrado. Aprovado por unanimidade o edital de bolsas de 
mestrado. 6. Aprovação da lista de orientadores/as dos discentes que ingressaram em 2022 (vide lista a 
seguir). Doutorandos/as ingresso 2022 e orientadores/as ADÃO FERNANDES - Fernando Conceição, 
CLAUDIA SALOMÃO COSTA - Edilene Matos, GLEIDSON JOSÉ - Fernando Conceição, HORTÊNCIA 
SILVA - Paulo Miguez, JOICE REIS - Rita Aragão, LUISA VASCONCELOS - José Márcio Barros, 
MARCELO NOGUEIRA - Djalma Thürler, NAIRA EVINE - Mauricio Matos, PATRÍCIA OLIVEIRA - 
Leandro de Paula, RAFAEL OLIVEIRA - Milton Moura, SELMA MARIA LIMA - Messias Bandeira, 
TARCIO LEONARDO MOTA - Messias Bandeira, Mestrandos/as ingresso 2022 e orientadores/as, 
CAMILA ALVES - Leandro Colling, DAIANE DO ROSÁRIO SILVA - Maurício Matos, DANDARA 
GOMES - José Márcio, DANTE NASCIMENTO - Milton Moura, GABRIEL PEDREIRA - Milton Moura, 
GIOVANA SOUZA - Adriano Sampaio, Hendye Gracielle Dias Borem - Gisele Nussbaumer, HENRIQUE 
ZANONI - Djalma Thürler, IHAGO ALLECH - Leandro de Paula, JONATHAN CLEBER - Leandro de 
Paula, JULIA RIBEIRO - Leandro Colling, JULIANA PEREIRA - Fernando Conceição, KINDA 
RODRIGUES DA CONCEIÇÃO - Felipe Milanez, LÍSIA CARVALHO - Fernando Conceição, RAQUEL 
MOTA LIMA - Maurício Matos, RICARDO SILVA DE ARAÚJO - Paulo Miguez, TAMIRES 
COUTINHO - Renata Pitombo, THAINÁ SILVA DE OLIVEIRA - Messias Bandeira. Apenas dois 
aprovados de doutorado Daniel Mendes e Renato Drummond declinaram da matrícula.  Homologação em 
votação. Aprovada por unanimidade. 7. Edital para novos credenciamentos de docentes. O professor 
Leandro Colling informou que a Comissão de planejamento tem se reunido para discutir a proposta do edital 
e que está pensando em abrir um edital de cerca de 10 vagas docentes para participação no Programa. E, se 
for o caso, será convocada uma reunião extraordinária para esta questão. Colling destacou que não se pode 
entrar o segundo semestre sem as vagas dos novos docentes. 8. Mudanças no corpo docente: Pedido de 
desligamento de Leonardo V. Boccia, e de mudança de para colaboradores de Lícia Soares e Linda Rubim. 
Colling informou que justamente em função desses pedidos de desligamento também aumenta a necessidade 
de edital de novas vagas para professores. No caso de Lícia e Linda ficam na condição de colaboradoras até 
o final das orientações em andamento, e ao fim dessas orientações elas serão desligadas do Programa. 
Colling perguntou de que modo se poderia homenagear esses/as professores/as. Professora Edilene Matos 
mencionou a importância desses/as professores/as, bem como da nova seleção, e do andamento do Programa 
em suas atividades, foram pensadas muitas formas de homenagem que serão realizadas mais à frente. O que 
ocorrer.  Em geral as reuniões eram às segundas quartas-feiras do mês, então neste semestre serão às 
terceiras quartas-feiras do mês, as datas são: 16/03; 20/04; 18/05; 15/06; 20/07 sempre às 14h. Bruno Novais 
sugere reunião com os discentes novos, Colling acolheu a sugestão e depois do IV Seminário será marcada 
essa reunião. Professora Edilene Matos informou que tem um convênio entre a ALB e a ALBA e uma das 
benesses desse convênio é indicação de publicação, de início dez títulos. A professora Edilene já indicou 5 
títulos de egressos do Programa e que os assuntos preferencialmente tenham aderência à Bahia. Nada mais 
havendo a tratar, eu, Marlus Pinho Oliveira Santos, lavrei a presente ata, que foi assinada pelo coordenador e 
pelos demais membros do colegiado. Salvador, 16 de fevereiro de 2022. 
 
 


