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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE OCORRIDA NO DIA 09 DE JUNHO DE 

2021.  

 

Aos nove dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, às dezesseis 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, a saber: Presentes: José Roberto Severino, 

Edilene Dias Matos, Felipe Milanez, Renata Pitombo Cidreira, Amanda Haubert, Julia Salgado, Isabela 

Silveira, Priscila Valente Lolata, Abel Oliveira, Elenice Barros, Camila Ribeiro, Poliana Bicalho. A reunião 

se deu sob a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Processos; 3) Planejamento 2021.2 ; 4) Oficializar posse de Renata 

Pitombo como membro do colegiado; 6)  O que ocorrer: Professor Leandro Colling abre a reunião. 1) 

INFORMES. 1) Informes. Informe da representação discente acerca de reclamações de colegas sobre carga 

de trabalhos avaliativos demandados pelos docentes nos semestres remotos, considerando o número de 

componentes previstos por semestre e as condições precárias de pesquisa impostas pela crise sanitária causada 

pelo COVID-19. Inclui-se também entre as queixas, a ausência de critérios de orientação, no que tange a 

frequência de encontros de orientação, atribuições de orientadores/orientadoras, dentre outros aspectos. Os 

estudantes estão demandando mais atenção e orientação dos professores neste período de pandemia à distância 

em função de reclamação dos discentes e será feito um comunicado da coordenação para os docentes. 

Professor Leandro Colling informa que foi homologada a coleta capes de 2020 e espera-se que se tenha um 

bom resultado para voltar a nota 4 e como um incentivo para aumentar a nota e estimular a um melhoramento 

futuro. Tivemos uma chamada interna para Seleção de Propostas Internas do Edital Capes Print da UFBA que 

é uma oportunidade de internacionalização. Renata Pitombo informa que houve prorrogação para a Mostra 

Baga de Bagaceira. 2) Processos. Aproveitamento. Mariana Moreno não aprovado por se tratar de uma 

disciplina de graduação. João Vanderlei aproveitamento em Seminários temáticos requerimento suspenso para 

ser avaliado na próxima reunião. Stéfane Souto aproveitamento disciplina na Puc-Rio aprovado. Edson 

Rodrigues aproveitamento aprovado disciplina de comunicação. Danilo Cardoso aprovação integral do 

aproveitamento do aluno. Caroline Dias aprovada solicitação de aproveitamento de disciplina de dança. Josias 

Pires Neto, será avaliado posteriormente na próxima reunião de colegiado pois é o mesmo caso de João 

Vanderlei. Alana Silva aproveitamento de disciplina aprovado. Geovan aprovado o trancamento do 

componente de metodologia da pesquisa. 3) Planejamento 2021.2: o professor Leandro Colling leu o 

planejamento de 2021.2, Planejamento 2021.2 aprovado. Bem como as disciplinas em convênio com outros 

programas nos quais terão vagas disponibilizadas para o pós-cultura com o Neim, pós Afro, Eisu. Os 

professores mencionam a importância das disciplinas de outras instituições como a UFOB, UFRJ entre outros.   

Planejamento estratégico, José Roberto informa o andamento do Planejamento Estratégico no Pós-Cultura 

para o período de 2021-2024 comissão formada pelo prof. Adriano Sampaio, Albino Rubim, Leandro de Paula, 

Giuliana Kauark, Isabela Silveira, Djalma Thurler, Maria Auxiliadora. Através do Planejamento Estratégico 

do Programa foram encaminhados a missão, a visão, os valores, a direção a partir das quais foram definidas 

as estratégias para o Programa. Vários procedimentos foram melhorados, como o site, a comunicação do 

Programa, o acompanhamento dos egressos, destacando-se o fato de que há muitos egressos do programa 

como professores em outras instituições. Há uma carência administrativa no Programa o que acaba 

sobrecarregando no trabalho. Houve muitos avanços e haverá ainda mais com o que foi desenhado no 

Planejamento Estratégico. A discente Isabela Silveira informa do quanto foi importante realizar esse trabalho 

do Planejamento. Professor Felipe Milanez informa que seria interessante haver mais diálogos para aumentar 

a interações do programa e sobre o programa e a Ufba e os grupos de pesquisa. Profa Edilene Matos parabeniza 

o grupo que realizou o Planejamento na pessoa do professor José Roberto. Priscila Lolata também parabeniza 
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a comissão pelo trabalho no Planejamento Estratégico. Professor Leandro Colling informa acerca de como foi 

realizada a coleta Capes. Foi feita a apresentação do Planejamento Estratégico ao colegiado e que foi apreciado 

pelo mesmo; 4) Oficializar posse de Renata Pitombo  como membro do colegiado em lugar do professor 

Felipe Milanez como titular. Professora Renata Pitombo agradece a oportunidade de compor o colegiado como 

titular e informa que está assumindo mesmo estando em pós-doc em princípio até julho e com uma capacitação 

docente até outubro. Professor Leandro Colling informa que na próxima reunião deve-se dialogar sobre como 

preencher as vagas de suplentes, ficando designada a Comissão de Eleição de Suplentes formada pelos 

professores José Roberto Severino, Edilene Dias Matos e Rita de Cássia Aragão Matos. Professor Felipe 

Milanez agradece a participação no colegiado e salienta a importância para a saída ao pós-doc. Professor 

Leandro agradece ao professor Felipe Milanez. 6) O que ocorrer: pedido de atas, os alunos perguntam sobre 

a disponibilização das atas no site e será encaminhada essa questão o mais brevemente possível, os alunos 

também tem dúvidas quanto a quem reportar do corpo funcional pois no site ainda constam os nomes de 

Andrea Coelho e Taise Santana, todavia essas funcionárias já não se encontram mais no Programa cujo corpo 

funcional está composto por Maria Auxiliadora e Marlus Pinho. Também foram homologadas as teses e 

dissertações dos seguintes alunos: NADIA DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, NADIA MARIA 

CARDOSO DA SILVA, MARIANA PEREIRA GOES, NIVIA LUZIA SILVA DE SANTANA, ANA 

CAROLINA SANTOS DO ROSÁRIO, TATIANA TRAD NETO, JULIANA SILVA ALMEIDA. 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, 09 de junho de 2021. 

 

Prof. Dr. Leandro Colling 

Vice-Coordenador do Programa Multidisciplinar de Pós-graduação em Cultura e Sociedade 

 


