ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE OCORRIDA NO DIA 10 DE MARÇO DE
2021.

Aos dez dias do mês de março do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, via RNP,
reuniu-se o colegiado do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, sob a
coordenação do Prof. Dr. José Roberto Severino, contando com a participação dos seus membros, a saber:
Presentes: José Roberto Severino, Adriano Sampaio, Edilene Dias Matos, Felipe Milanez, Leandro de Paula,
Leandro Colling, Amanda Haubert, Isabela Silveira, Bruno Novais. A reunião se deu sob a seguinte pauta: 1)
Informes; 2) Co-tutela; 3) Processo de Permanência; 4) Processos de aproveitamento de estudos; 5) Coorientação de professor de outro programa; 6) Homologação de teses e dissertações; 7) Homologações de
bancas. 8) Comissão de bolsas; 9) O que ocorrer. Professor Adriano Sampaio abre a reunião. 1) INFORMES.
Priscila Lolata pergunta sobre a questão das bolsas capes. Ela informa também que seria preciso instituir uma
suplente de mestrado, pois Julia Salgado tem aula neste momento. Professor Adriano Sampaio informa que
este é o melhor horário e que se pode ver uma outra data. Professor Adriano Sampaio pergunta se é possível
fazer a reunião às 16h? Então a reunião passará a ser às 16h. Amanda Haubert pergunta sobre a prorrogação
de bolsa capes e prof. Adriano Sampaio informa que já se encontra na pauta essa questão. Professor Colling
menciona atividades importantes das quais participará na noite deste dia e também o lançamento do livro da
profa. Edilene Dias Matos e do prof. José Roberto Severino. Profa Edilene Matos informa sobre sua posse na
vice-presidência na Academia de Letras da Bahia. Profa Renata Pitombo parabeniza os colegas pelos
lançamentos e também informa que alguns membros egressos ou estudantes do programa foram mencionadas
na revista dedicada à Bahia (Carol Barreto, Daniela Castro e a Nívea Luz). Gleise Cristiane informa sobre as
inscrições e período do Enecult. Professor Felipe Milanez informa sobre o lançamento do livro As guerras da
conquista que vai sair pela editora Haper Collins, uma história da invenção do Brasil a partir da resistência.
Gleise Cristiane está coordenando uma pesquisa com Taiane Fernandes mapeando as filarmônicas da Bahia.
2) COTUTELA. Professor Adriano Sampaio informa que houve numa ata de 2018 a aprovação de Claudia
Vasconcelos como doutoranda do Programa em co-tutela então estamos explicitando a aprovação da cotutela
da doutoranda sob a orientação da professora Marilda Sampaio. Professora Marilda solicita que seja dado o
andamento dessa doutoranda para que fique tudo corrigido. Professor José Roberto também comenta que é
importante essa correção da ata de 10 de outubro de 2018 para que fique bastante cristalino que foi aprovada
naquela data e corroborada nesta ata da co-tutela de Claudia Vasconcelos com a ufba e a universidade de
Coimbra. Em votação essa retificação da cotutela foi aprovada por unanimidade. Professor José Roberto
Severino solicita que se faça um procedimento mais formal de aprovação de co-tutela, pensar essa questão
para que fique mais estruturada essa questão de co-tutela. 3) PROCESSO DE PERMANÊNCIA DE
PAULA LUCIANO. Professor Adriano Sampaio dá a palavra à profa. Edilene Matos que informa que a
estudante está em Lyon 3 e que ela veio à Bahia e realizou a cotutela e resolveu fazer várias disciplinas no
Programa e uma dessas disciplinas ela fez fora do prazo e o professor não aceitou o trabalho e a outra disciplina
foi que ela se inscreveu, mas ela não frequentou a disciplina e não realizou o trancamento da disciplina, sendo
que ela é uma boa estudante. A professora Edilene Matos compreende que não seria o caso de desligar a aluna
e que são disciplinas que não tem importância para o andamento da aluna. Ela foi aprovada nas disciplinas e
foi bem nas disciplinas que frequentou, e fará qualificação no próximo dia 30, a professora Edilene Matos
informa da importância do trabalho da estudante e que ela faz um estudo importante sobre a Bahia. Professor
Adriano Sampaio informa que somente uma disciplina já resolveria a questão dela caso fosse possível.
Professor Leandro Colling informa que já houve precedente em casos similares e que aprova o pedido.
Professor Adriano Sampaio coloca em discussão e os professores concordam bem como os representantes
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estudantis também. 4) PROCESSOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS: Cassio Luiz Aragão
Matos aprovado; Paulo Rogério Costa de Oliveira aprovado; Isabela Fernanda Silveira processo sob vista do
professor para elaborar parecer. Professor José Márcio informa que há no ppgau há precedente, professor José
Márcio ficou como parecerista deste processo de Isabela Silveira. Ari da Silva Xavier fez disciplina do
PPGEISU aprovado. Ronei Barreto PPGADM UFPB aproveita juntando duas de 45 para fazer a disciplina. 5)
CO-ORIENTAÇÃO DE PROFESSOR DE OUTRO PROGRAMA. Ficou para a próxima reunião. 6)
HOMOLOGAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES. TESES: CRISTIANO NASCIMENTO OLIVEIRA,
CLÁUDIO MANOEL DUARTE DE SOUZA, ETEVALDO SANTOS CRUZ, EIDSON MIGUEL DA
SILVA MARCOS, ELIZIA DE SOUZA ALCANTARA , CIRANÍLIA CARDOSO DA SILVA,
LAURETTE GENEVIÈVE NICOLE PERRIN, JOSIAS PIRES NETO. DISSERTAÇÕES: ELLEN MELLO
DOS SANTOS CRUZ, ANA CAROLINA SANTOS DO ROSÁRIO, JOICE REIS DE ARAÚJO, GEORGE
BISPO DE JESUS, LUISA VASCONCELOS HARDMAN, SANDRO COSTA CORREIA. Encaminhada a
votação da aprovação em bloco aprovado. 7) HOMOLOGAÇÃO DE DEFESA E QUALIFICAÇÃO. de
doutorado de Patrícia Smith Carla Galvão sob a orientação do professor Adriano Sampaio. Homologação de
banca de qualificação de doutorado de Paula Luciano aprovada por unanimidade. 8) COMISSÃO DE
BOLSAS. Professor José Roberto Severino informa do andamento da comissão de bolsas e que ocorreu a
ausência de uma informação que acabou não sendo solicitada e atendida e que houve uma retificação do edital
corrigindo uma questão que poderia afetar o resultado é onde se encontra o item 6.5, subtópico 2 na parte de
rendas familiares na maneira do cálculo. Amanda Haubert pergunta se foi feito o recalculo considerando o
método Professor Adriano Sampaio coloca em votação aprovado. O ponto do mestrado da autodeclaração
houve seis mulheres que não fizeram declaração de próprio punho assinada, então leva em conta as inscrições
ou desconsidera porque não apresentaram a declaração de próprio punho. Amanda Haubert informa que
entendeu que enviando acreditou que da maneira como fez já era uma autodeclaração. Professor Leandro
Colling informa que essa declaração não precisaria se levar em conta uma declaração a mais do que o X, para
ele o X já seria autodeclaração. Tony Teofilo informa que estaria de acordo com a posição do professor
Leandro, em respeito ao edital seria uma desclassificação imediata, mas Carolina do mestrado indicou dois
pontos que na ficha de inscrição diz que há um texto que há uma pergunta de informação de autodeclaração,
e a comissão é de comum acordo que se deveria considerar a partir do colegiado para solicitar das alunas que
confirmasse a autodeclaração, então poderia ser contempladas todas independentemente do tipo de
autodeclaração. Professor José Márcio informa que é autodeclaração e que estão cientes que haverá possível
ônus de falsidade ideológica ou algo similar contra quem porventura burlar essas autodeclarações. Inclusive
teve uma candidata que não fez o X se autodeclarando. Professor Fernando Conceição informa que deveria
no futuro desburocratizar, não faz sentido fazer essa autodeclaração, o X já seria suficiente, devemos ir pelo
caminho de desburocratizar e se nós conhecemos as pessoas não há maiores prejuízos. Professor Leandro
Colling informa que haja um período de homologação pois seria um período de correção das inscrições como
se faz nas seleções, e que seja abolida essa autodeclaração. Tony Teófilo informa que um dos pontos era a
desburocratização e da ampliação do programa em respeito à qualidade e que foi copiado de outras
universidades, bem como o próprio sigaa já contempla essa questão no seu cadastro, ele informa ainda que há
outros itens que também fica com marcação de X e que outras pessoas acabam não marcando. Amanda
Haubert também informa que ficou na dúvida de outros itens. Professor Leandro Colling informa que já é
outra questão nessa última parte que Tony Teófilo trouxe. Professor Fernando Conceição informa que o ponto
é sobre autodeclaração, outras questões são diversas, diferentes. Professora Renata Pitombo informa que
deveria receber o documento de próprio punho para evitar questionamentos futuros. Priscila Lolata coloca que
as pessoas ficaram confusas com o texto do edital e que ele possa ser revisado. Professor Adriano Sampaio
abre a votação foi aprovado esse ponto. Professor José Roberto Severino informa que Mariela Santiago
informa sobre o fato de que ela não conseguiu fazer inscrição a tempo para a bolsa, então ela pede a
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reconsideração da sua inscrição de bolsa. Professor José Roberto Severino informa que ela não conseguiu se
inscrever. Amanda Haubert informa que ela já estava na lista emergencial e que por isso ela foi selecionada.
Professor José Roberto informa que ela está na lista provisória, em princípio o professor não vê necessidade
de incluir Mariela Santiago na nova lista de bolsas. Mariela Santiago informa que esclareceria o andamento
acerca dessa inscrição e do andamento do seu mestrado, por isso ela agradece pela atenção de todos. Professor
Fernando Conceição informa a situação da estudante no momento e o professor Fernando corrobora no sentido
do encaminhamento do nome da aluna. Professor Leandro Colling informa que isso já foi decidido na reunião
passada. Professor José Roberto Severino informa que a lista emergencial foi votada e que amanhã será
encaminhada a lista para a Propg. Professor José Roberto Severino informa que já disparou email para os
alunos capes sobre a prorrogação, essas bolsas são as únicas que temos de mestrado, a partir de agosto teremos
5 bolsas capes. Há uma liberação de mais uma bolsa capes de mestrado para o programa. Com relação a
pendências, vamos consultar os alunos para saber se quererão prorrogação. Cassio já conseguiu os 6 meses de
prorrogação. Lembrando que não há nenhuma bolsa de doutorado disponível. Há possibilidade de liberação
de bolsa capes no futuro. Professor Adriano Sampaio informa que incorporará essa lista de bolsas do mestrado
capes a esta ata de colegiado de hoje. Professor José Roberto informa que já enviou essa atualização aos alunos
mas que ainda não foi atualizado no sistema. Professor Adriano Sampaio informa que enviarão novamente
esse email para a propg. Professor José Roberto informa que já enviou esse email três vezes. Amanda Haubert
informa que os alunos estão muito preocupados com a atualização dessas bolsas no sistema, e que somente a
Sara Mariano foi atualizada no sistema. Professor José Roberto informa que o de Sara Mariano já estava
lançado errado mesmo antes. Bruno Novais pergunta como ficarão as bolsas do doutorado? José Roberto
informa que vão priorizar as prorrogações dos mais próximos. Renata Leandro sobre as bolsas Fapesb informa
que está tentando dar encaminhamento. Professor José Roberto informa que há todo um trâmite de
compromisso com a instituição financiadora. 9) O QUE OCORRER. 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, 10 de março de 2021.

Prof. Dr. Adriano de Oliveira Sampaio
Coordenador do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade.
.
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