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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE OCORRIDA NO DIA 18 DE MAIO DE 2022. 
 

Aos dezoito dias do mês de maio 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, com a participação dos/as seus/suas integrantes presentes: Edilene Matos, José Roberto Severino, Renata 
Pitombo (representantes docentes), Maria São Pedro Santana Pereira e Nara Pessoa (representantes discentes). Os 
professores Djalma Thürler e Leandro de Paula justificaram as suas ausências em função de estarem trabalhando na 
avaliação dos programas de pós-graduação na Capes. Também estiveram presentes os discentes Marcelo Nogueira 
Mattos, Gleise Oliveira, Adoliran Medrado e Bruno Novais. Pauta da reunião: 1. Informes. O professor Leandro 
Colling parabenizou ao Coletivo de Gestão Cultural pela realização do 8 Diálogos sobre Gestão Cultural e fez os 
seguintes informes: O edital para credenciamento de novos/as docentes recebeu 14 candidaturas. A comissão de 
seleção foi nomeada seguindo o que o Colegiado aprovou na reunião passada. Ficou assim composta: Djalma Thürler 
(presidente-Pós-cultura/UFBA), Leandro de Paula (Pós-cultura/UFBA), Giuliana Kauark (Pós-cultura/UFBA), Ana 
Lúcia Enne (UFF) e Eduardo Winter (INPI/Capes). Planejamento 2022.2 – a coordenação irá começar o trabalho de 
planejamento amanhã. Em reunião realizada dia 17 de maio com todos os coordenadores dos cursos de pós-graduação 
da UFBA, a Pró-reitoria de Pós-graduação de Ensino de Pós-graduação solicitou a divulgação dos seguintes avisos: 1. 
É preciso incentivar alunos e docentes a usar o portal de Periódicos da Capes. O portal tem sido pouco usado pela 
comunidade da UFBA e a Capes tem diminuído o volume de recursos destinado ao Portal: https://www-periodicos-
capes-br.gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/ A Clarivate fará uma série de webinars nos dias 24/05, 27/05, 01/06 e 
03/06 para explicar sobre a importância, objetivos e dicas de como utilizar as ferramentas do Portal. Ver: 
https://discover.clarivate.com/Trainamentos_May24toJune03?utm_campaign=EM1_Capes_CDDI_ABM_LeadGen_T
raining_May24toJun03_SAR_LatAm_Brazil_2022&utm_medium=email&utm_source=Eloqua Por causa de 
investimentos nesse Portal e em outras áreas, como os recursos PROAP, a Capes tem exigido que todos registrem em 
seus textos o seguinte agradecimento: "O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001" ou "This study was 
financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance 
Code 001"”. 2. Continua aberto o Edital tradução/revisão - em fluxo contínuo – ver em 
https://fomentopropg.ufba.br/sites/fomentopropg.ufba.br/files/edital_de_apoio_a_publicacao_cientifica_2022.pdf 3. 
Pró-reitoria de Pós-graduação de Ensino de Pós-graduação lançou edital de bolsas (Cota da Pró-reitoria – CAPES – 
Demanda Social), disponível no http://www.propg.ufba.br/sites/propg.ufba.br/files/edital_001_2022_cotas_propg.pdf 
Inscrições de 18 a 25 de maio. 30 bolsas mestrado e 37 de doutorado 4. Bolsistas Fapesb precisam ficar muito atentos 
aos prazos de entrega de relatórios parciais e finais. A Fapesb mudou de direção na área de bolsas e está exigindo a 
devolução das bolsas para quem atrasa ou não entrega os relatórios. O professor José Roberto Severino informou que a 
comissão de bolsas recebeu 7 inscrições ao edital de bolsas do Pós-cultura e irá concluir o trabalho dentro do prazo 
previsto no edital. A professora Renata Pitombo perguntou se os recursos de tradução podem ser usados para traduzir 
textos para a língua francesa e o professor Colling informou que sim. 2. Aprovação da ata da reunião anterior. A 
ata foi enviada com a convocação da reunião e foi aprovada. 3. Processos e homologações: Indicação de banca - 
MAÍRA SOUZA BAHIA (qualificação mestrado) e Elenice Martins Barros Castro (qualificação doutorado), bancas 
homologadas. Pedido de trancamento – Geovan Adorno Braz (mestrando, ingresso em 2020) - Está em conformidade 
com o artigo 1 da RESOLUÇÃO N° 07/2021, do CONSUNI, que trata sobre o semestre 2022-1, em conformidade 
com os requisitos de biossegurança contra a COVID-19, e dá outras providências. Que diz: § 6o No semestre letivo 
2022.1, de modo excepcional, o trancamento de componentes curriculares poderá ser feito pelos discentes até o último 
dia do semestre letivo, sem limite da quantidade de disciplinas. Aprovado trancamento de Geovan Adorno Braz. 
Aproveitamento de estudos: discente Camila Cordeiro Ribeiro solicita aproveitamento do componente FCHA63 - 
Gênero e teoria do estado cursado no PPGNEIM na condição de aluna especial. O colegiado aprovou o 
aproveitamento de Camila Cordeiro Ribeiro. O colegiado aprovou a homologação de entrega das dissertações de 
Caroline Dias de Oliveira Silva, Ailton Sena de Jesus e Luana Franciele Miranda Souza e as teses de Bruna Hercog e 
Wilfried Gbedo. 4. Pedido de pós-doc de Álvaro de Giorgi Lageard - supervisão de Albino Rubim. O professor 
José Roberto Severino foi designado para elaborar um parecer ao pedido, a ser analisado na próxima reunião do 
colegiado). 5. Proposta de mudança de carga horária dos componentes curriculares. A proposta da coordenação 
foi enviada juntamente com a convocação da reunião. A proposta atende ao que determina a resolução 02/2022 do 
Consepe (https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/resolucoes/resolucao_consepe_02.2021.pdf). Nessa proposta, 
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os componentes passam de 68h para 60h e a diminuição da carga horária será compensada com a oficialização de um 
componente curricular obrigatório por linha de pesquisa, o que apenas oficializa uma decisão já tomada pelo 
Colegiado no final de 2021. Na proposta, o componente curricular Cultura e Arte passa a ser obrigatório para 
discentes da linha de Cultura e Arte, o componente Cultura e Identidade passa a ser obrigatório para discentes da linha 
de Cultura e Arte e o componente Políticas culturais passa a ser obrigatório para discentes da linha de Cultura e 
Desenvolvimento. Assim, no mestrado passamos de 408h em componentes (obrigatórios e optativos) para 420. No 
doutorado, de 476 para 480. A proposta também cria três novos componentes, todos com o nome Tópicos temáticos 
em cultura, com diferentes cargas horárias, de 15h, 30h e 45h. Esses componentes podem ser utilizados para cursos 
mais rápidos e intensivos. Todos os demais componentes, sejam obrigatórios ou optativos, passam a ter 60h. Colocada 
em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O discente Bruno Novais sugeriu que em algum componente os 
docentes incluam a visita a equipamentos culturais de Salvador e que seja estudado a relação entre arte e política nos 
séculos XX e XXI. A professora Edilene Matos informou que a ALB está fazendo seminários com egressos do 
Programa e que a ALB está de portas abertas para o Programa. O professor José Roberto Severino observou que seria 
interessante que houvesse essa experiência com os museus, cinemas e outros equipamentos. 6. Levantamento da 
retenção de discentes. O professor Leandro Colling apresentou o seguinte levantamento realizado pela coordenação 
do Programa: 
 
Docente Número de 

orientações hoje 
Número de 
orientandos previstos 
em março de 2023 

Observações 

Adriano 09 07  
Annamaria 03 02 Pedirá 

descredenciamento  
Albino 09 07  
Djalma 12 09  
Edilene 06 06  
Felipe 04 02  
Fernando 05 05  
Gisele 04 04  
Giuliana 07 05 Não quer abrir novas 

vagas em 22 
José Marcio 08 04  
José R. Severino 08 04  
Leandro Colling 08 05  
Leandro de Paula 09 06  
Licia 02 02 Pediu 

descredenciamento 
Linda 01 00 Pediu 

descredenciamento 
Marilda 01 01 Pedirá 

descredenciamento 
Maurício 12 09  
Messias 09 08  
Milton 09 08  
Paulo Miguez 08 05  
Renata 06 06  
Rita 06 05  
 

Para o coordenador, o levantamento evidencia que o volume de retenção não é tão alarmante quanto parecia e, de todo 
modo, os discentes estão cobertos pelas resoluções da UFBA referentes aos anos de 2020 e 2021. O professor sugeriu 
que todos os/as docentes conversem com os/as seus/suas orientandos/as para que sejam utilizadas todas as 
prorrogações apenas em casos realmente necessários. 7. Mudanças de orientação discente: discente Ludmila 
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Brasileiro (Linda Rubim para Rita Aragão), discente Marcelo Renan Oliveira de Souza (de José Márcio para José 
Roberto Severino) e Vivian Campos (de Messias Bandeira para Paulo Miguez).  Em discussão, foram aprovadas as 
mudanças. 8. Recursos PROAP. O professor Leandro Colling apresentou a seguinte proposta criada pela comissão 
Proap: A comissão PROAP (Programa de Apoio à Pós-graduação), do Programa Multidisciplinar de Pós-graduação 
em Cultura e Sociedade, nomeada pelo Colegiado, torna pública a chamada interna para recebimento de pedidos para 
o uso dos recursos referente ao ano de 2022, que totalizam R$ 57.304,00. Os itens financiáveis são estabelecidos pela 
portaria 156/2014 da Capes 156 (http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=438). Levando 
em consideração o planejamento estratégico do Programa, serão priorizados os pedidos referentes aos seguintes itens: 
1) apoio a eventos realizados por grupos de pesquisa vinculados ao Pós-cultura; 2) participação de docentes ou 
discentes em eventos; 3) traduções. Para os pedidos referentes ao item 1, os/as solicitantes devem enviar a 
programação prévia do evento, público estimado, data e local de realização, valor solicitado e especificação em que os 
recursos serão empregados; Os pedidos referentes ao item 2 devem ser enviados conforme normas aprovadas pelo 
Colegiado em reunião realizada no dia 9 de julho de 2012, disponíveis no 
https://poscultura.ufba.br/sites/poscultura.ufba.br/files/poscultura_normas_para_concessao_de_auxilio_financeiro_alu
nos_e_docentes.pdf. Serão priorizados os pedidos de participação em eventos internacionais e nacionais, de grande 
impacto e visibilidade, e que evidenciem a geração de publicações qualificadas para o Programa; Para os pedidos 
referentes ao item 3, os/as solicitantes devem encaminhar o arquivo com o texto a ser publicado, juntamente com as 
seguintes informações: língua para qual o texto será traduzido, carta de aceite da publicação ou contato prévio 
realizado com a editora, orçamento de um tradutor/a. Docentes e discentes devem enviar os seus pedidos para o e-mail 
poscultura.proap@gmail.com até o dia 1 de julho de 2022. O professor Colling disse que a proposta levou em 
consideração a internacionalização do programa e ao fato de que, no ano passado, todo o recurso foi investido em 
publicações via EDUFBA. A professora Renata Pitombo perguntou se foi pensado um teto de gastos para cada item e 
se é possível custear uma passagem para convidados de um evento em parceira do curso de pós-graduação em 
Comunicação da UFRB com o Pós-cultura, com a presença do Michael Maffesoli, que já aceitou o convite. Também 
disse que existem contatos para a vinda do professor Fabio de la Rocca para o evento de Politeísmos corporais. O 
professor Colling respondeu que a comissão não pensou em tetos e sim em ver o volume da demanda. A professora 
Edilene Matos informou que está em tratativas para realização de convênio entre o Programa e uma universidade 
francesa sediada na Guiana Francesa. O professor Colling aproveitou a ocasião para informar acerca de tratativas 
similares de um convênio mais expresso do Programa com a Universidade da Beira Interior, de Portugal. Após as 
intervenções, a proposta da comissão Proap foi aprovada por unanimidade. 9. Carta de apoio do Colegiado à chapa 
1 Somos UFBA Sempre. O colegiado aprovou por unanimidade a seguinte carta de apoio: O Colegiado do Programa 
Multidisciplinar de Pós-graduação em Cultura e Sociedade, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor 
Milton Santos, vem a público manifestar apoio à chapa 01 Somos UFBA Sempre, composta pelos professores Paulo 
Miguez (reitor) e Penildon Silva Filho (vice-reitor). A chapa está regularmente inscrita para participar da Consulta 
Democrática Prévia à Comunidade Universitária para escolha da Reitoria da UFBA no quadriênio 2022-2026. O 
Colegiado entende que os professores Paulo Miguez e Penildon Silva Filho são altamente qualificados para gerir a 
nossa Universidade, o que ambos já comprovaram em seus trabalhos na condição de vice-reitor e pró-reitor, 
respectivamente. O Colegiado convida a comunidade a votar, nos dias 24 e 25 de maio próximos, e deseja que o 
processo de sucessão ocorra com tranquilidade. 10. Substituição do coordenador no período de férias - 12 a 25 de 
julho de 2022. O colegiado aprovou o nome do professor Djalma Thürler para substituir o coordenador nesse período. 
O professor Leandro Colling informou que na próxima reunião irá colocar como ponto de pauta a ocupação do cargo 
de vice-coordenador, que ainda permanece vago. 11. O que ocorrer. Nenhum tema foi tratado nesse ponto. A 
próxima reunião ordinária do colegiado será realizada no dia 15 de junho de 2022. 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, 18 de abril de 2022. 

   
Leandro Colling       Renata Pitombo Cidreira             Edilene Dias Matos      José Roberto Severino 

 


