
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE

PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE OCORRIDA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022.

Aos vinte dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, via RNP, 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 pre-
sentes: Edilene Matos, Renata Pitombo, Djalma Thürler, Leandro de Paula, Maria São Pedro e
Meg Silva. A reunião se deu sob a seguinte pauta: 1. Informes. 2. Aprovação da ata anterior. 3.
Processos e homologações. 4. Pedido de pós-doc de Hannah Romã Bellini Sarno. 5. Edital
03/2022 - lista de discentes do doutorado para bolsas 6. Comissão de seleção de novos docen-
tes. 7. Homologação da seleção da tese a representar o Pós-cultura no Prêmio Capes de Tese
2022. 8. Resolução do CONSEPE - mudança de carga horária de 68 para 60 horas. 9. O que
ocorrer. Iniciou-se a reunião com Aprovação da pauta. 1. Informes. O professor Leandro Colling
informou que foi realizada uma reunião de acolhimento dos novos discentes e que o site do Pro-
grama está sendo atualizado. Também informou o que Programa foi contemplado com mais uma
vaga para professor visitante, via programa Capes Print, que será preenchida pela professora Ka-
tia Maheirie, primeira colocada na seleção realizada pelo Programa. A Profa. Edilene Matos infor-
mou que está ocorrendo na ALB um curso de Culturas Baianas com a participação de egressos e
membros do programa. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. Aprovada. 3. Processos e homo-
logações – Aproveitamento de estudos da doutoranda Geise Mari (Seminários temáticos) e de Gi-
ovana Soares Nascimento (Cultura e sociedade no Brasil e Os intelectuais e a produção da cultu-
ra). Os pedidos foram aprovados. O pedido de trancamento de Geovan Adorno não foi avaliado
por falta de algumas informações e será apreciado na próxima reunião. Indicações de bancas de
defesas de Armando Azevedo (mestrado) e Caroline Barreto (doutorado). Aprovadas. O colegiado
também homologou as entregas dos trabalhos finais de Paula Cristina Pomarico Luciano e Ma-
riana Pereira Goes. 4. Pedido de pós-doc de Hannah Romã Bellini Sarno, supervisionada pelo
professor Leandro de Paula. O professor José Roberto Severino leu parecer favorável ao pedido
e lembrou que Hannah, egressa do Programa, ganhou o prêmio Capes de tese na área Interdisci-
plinar em 2021 e, por isso, ganhou um ano de bolsa para fazer o pós-doc em uma universidade
de sua escolha. O parecer e o pedido foram aprovados. 5. Edital 03/2022 - lista de discentes do
doutorado para bolsas. A proposta de edital de bolsas para o doutorado foi apresentada pela Co-
missão de Bolsas. Após discussão, a proposta foi aprovada e será publicada no site do Progra-
ma. 6. Comissão de seleção de novos docentes. O professor Leandro Colling informou que as li-
nhas de pesquisa indicaram os professores Leandro de Paula (Identidade), Giuliana Kauark (De-
senvolvimento) e Djalma Thürler (Artes). A comissão de Planejamento sugeriu que, além de um
representante da cada linha, a comissão fosse composta por duas pessoas externas, uma de al-
gum programa interdisciplinar e outra ligada com a área Interdisciplinar da Capes. Para ocupar a
primeira das vagas foram indicados os nomes de Ana Lucia Enne, da UFF. O nome vinculado à
área Interdisciplinar está sendo contatado. O colegiado aprovou os nomes e o encaminhamento.
7. Homologação da seleção da tese a representar o Pós-cultura no Prêmio Capes de Tese 2022.
A comissão escolheu a tese de Marcelo de Troi. O professor Leandro Colling leu o parecer da co-
missão que analisou as teses que concorreram à indicação para disputarem o prêmio Capes de
tese. Em discussão, o parecer foi aprovado, com a abstenção do professor Leandro Colling, que
foi o orientador da tese escolhida. 8. Resolução do CONSEPE sobre a mudança de carga horária
de 68 para 60 horas. O professor Colling explicou da mudança de carga horária na Ufba e infor-
mou que seria importante aproveitar este processo para realizar mudanças também na grade cur-
ricular do Programa. A professora Edilene disse que seria interessante pensar na extensão. O
professor Leandro de Paula pensa que a extensão aproveitando como elemento curricular seria
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mais própria da graduação. Professor Djalma Thürler pensa a questão das horas de 68 para 60 e
que estas outras horas poderiam ser supridas por outros componentes ou para atividades em co-
missões etc. Professor Leandro de Paula informou que pensa que será necessário ter mais oferta
para suprir a carga horária que vai ser diminuída. Após ampla discussão, ficou decididos que o
professor Leandro Colling fará uma proposta inicial para ser apreciada na próxima reunião. 9. O
que ocorrer. O professor Leandro Colling informou que a UFBA lançou nos históricos dos discen-
tes a prorrogação dos prazos de conclusão dos cursos, em função da pandemia. Essas prorroga-
ções e a pandemia estão gerando uma retenção de estudantes no Programa. O professor Djalma
disse que isso está gerando problemas na acumulação de demandas de orientação e que isso di-
ficulta o próprio planejamento que o orientador tinha almejado no horizonte daquela orientação, o
que gera uma perda de fôlego desse trabalho. A professora Renata corroborou as palavras do
professor Djalma e ressaltou o alto número de orientandos por docente e que isso poderá gerar
até mesmo uma não oferta de vagas na próxima seleção. O professor Colling informou que fará
um levantamento a esse respeito e que essa questão será debatida na próxima reunião mediante
dados mais concretos. Nada mais havendo a tratar, eu, Marlus Pinho Oliveira Santos, lavrei a pre-
sente ata, que foi assinada pelo coordenador e pelos demais membros do Colegiado. Salvador,
20 de abril de 2022.
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