ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE OCORRIDA NO DIA 12 DE MAIO DE 2021.

Aos doze dias do mês de maio 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.
Adriano Sampaio, contando com a participação dos seus membros presentes: Adriano Sampaio, Leandro
Colling, Felipe Milanez, José Roberto Severino, Edilene Matos, Amanda Haubert, Julia Salgado, Leandro de
Paula, Isabela Silveira. A reunião se deu sob a seguinte pauta: 1. Informes. 2. Processos aproveitamento de
estudos e trancamento. 3. Planejamento 2021.2. 4. Homologações de defesa. 5. Pedidos de pós-doc ao
programa via Capes Print. 6. o que ocorrer Aberta a reunião. 1. Informes. Os professores apresentaram
informes. o professor Adriano Sampaio informa sobre o Prêmio Baga de Bagaceira em Homenagem à
estudante do doutorado que faleceu e que será homenageado nesta mostra dentro do Enecult. Amanda Haubert
informa que estão montando uma chapa para a representação estudantil. Colling informa que haverá o enecus
2021. O professor José Roberto Severino informa que houve mais uma bolsa de mestrado fapesb que surgiu
para o Programa e que já foi chamada a estudante Joelma Cristina. Professor Adriano Sampaio informa que a
professora Renata Pitombo informou que está indisposta em virtude de efeitos colaterais da vacina Oxford. 2.
Processos aproveitamento de estudos e trancamento. Camila Cordeiro Ribeiro apresentou as disciplinas e
foi aprovada disciplina aprovada como consta do histórico. Aproveitamento Gleise Cristina Oliveira aprovado.
Mariana Pinto Miranda aprovada duas optativas. Etevaldo Santos Cruz aprovado. Aproveitamento de duas
optativas para Vivian Campos. Janine Pereira Falcão aproveitamento de estudos aprovado. Aproveitamento
de Renata Leandro aprovado duas disciplinas. Trancamento do curso de Janine Pereira Falcão, trancamento
de disciplina de Natalia Oliveira Leal, Julia Salgado e Luis Paulo Pinto aprovados. Pedro Dell’Orto aprovado
aproveitamento de Tirocínio Docente. 3. Planejamento 2021.2. A oferta será os componentes do semestre
par com as obrigatórias, está havendo diálogos dos professores inclusive com outros programas para
estabelecer as diretrizes para o próximo semestre. Nesse semestre seriam as disciplinas obrigatórias que são
dadas no segundo semestre: Teorias da Cultura 2, Metodologia da pesquisa em Cultura e Seminários
Avançados em Cultura. 4. Homologações de banca e de defesa. Homologação de banca de mestrado:
Naymare Azevedo. Homologações de defesa de doutorado: Patrícia Carla Galvão Smith, Adriana Camargo
Pereira. Homologação de defesa mestrado: Adulai Baldé. 5. Pedidos de pos-doc ao programa via Capes
Print. Apesar dos cortes haverá a tentativa de encaminhamento de pós-doc, inclusive o prazo foi ampliado.
Então é importante fazer uma comissão neste sentido. Tanto que os professores que deverão entrar em pósdoc não deverão participar da comissão. Professor Leandro Colling informa que dois estudantes foram
enviados anteriormente, e que no caso de um aluno seria ainda possível que ele fosse enviado a depender de
como fique a questão da pandemia. A comissão que analisará os pedidos de pós-doc e do edital capes print
será formada pelos professores Edilene Matos, Renata Pitombo e Maria do Socorro Carvalho (UNEB).
Professor Colling sugere que o coordenador tenha a possibilidade de convidar o membro externo. 6. O que
ocorrer. Professor Colling informa que a seleção do prêmio capes de tese deliberou pela indicação da tese de
Hannah Bellini Sarno. Professora Edilene Dias Matos informa sobre o evento de lançamento de livro da
faculdade de artes com texto dela em que interliga a pós-graduação com Artes Cênicas. Foi analisada a questão
da suplência do colegiado, a partir do encaminhamento do professor Leandro Colling. 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, 12 de maio de 2021.
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