
 

_______________________________________________________________________________________ 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos – IHAC 
PAF V – Rua Barão de Jeremoabo, s/n – Campus Universitário de Ondina 

CEP 40170-115, Salvador – Ba | Telefone: 71 3283 6203 | e-mail: culturas@ufba.br 

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

GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE OCORRIDA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2020.  

Aos doze dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte, às dez horas, 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: os professores presentes Djalma 

Thürler, Edilene Matos, Adriano Sampaio, Fernando Conceição, Felipe Milanez, Gisele Nussbaumer, 

Annamaria Jatobá, bem como os estudantes Priscila Lolata, Julia Salgado, Bruno Novais, Isabela Silveira; 

com a seguinte pauta: 1 – Informes; 2 – Planejamento do Semestre Suplementar; 3 - Homologação 

(tese/dissertação); 4 –O que ocorrer.  Foi aberta a Reunião: Prof. José Roberto Severino sugere que as 

disciplinas ministradas não sejam pesadas diante do quadro da pandemia que estamos vivendo. A profa. 

Edilene Matos informa que pode ministrar uma disciplina e poderia ser compartilhada com outros professores. 

Prof. José Roberto Severino faz um panorama das possibilidades de disciplinas a serem ministradas, sendo 

que a prioridade seria o mestrado na medida em que o curso é mais curto, o doutorado ainda teria 4 anos então 

pode-se corrigir com mais tranquilidade mais à frente.1.- Informes. A discente Priscila Lolata informa sobre 

o relatório que foi feito. A discente Isabela Silveira menciona as questões referentes aos estudantes no sentido 

de verificar os resultados da pesquisa junto aos mesmos. Prof. Adriano Sampaio informa sobre o Enecult que 

vai ser em setembro. 2. - Planejamento. Prof. José Roberto Severino informa sobre a distribuição de 

disciplinas, informando da importância da disciplina de metodologia. Prof. Leandro de Paula tem a proposta 

de Cultura e Contemporaneidade. Prof. José Roberto Severino menciona uma proposta do prof. Felipe Milanez 

para a disciplina de Encontro de Ideias. Menciona também o moodle e o google sala de aula que podem ser 

utilizados de maneira bastante apropriada. O semestre suplementar será até dezembro, e quando o semestre 

voltar aquelas disciplinas cumpridas no semestre suplementar provavelmente serão validadas. Professora 

Edilene Matos informa que da possibilidade de ministrar junto com o grupo de professores de seminários 

temáticos para auxiliar os estudantes. Prof. Felipe Milanez informa sobre a sua disciplina que apesar do 

momento em que vivemos é possível fazer um trabalho de pesquisa no qual possa haver um compartilhamento 

de ideias, leituras e diálogos. O discente Bruno novais pede para que se coloque as atas no site, e pede 

informações sobre a questões relativas à Fapesb. Prof. José Roberto Severino pede que os alunos façam os 

registros de todas as atividades que estão fazendo, e recomenda que os alunos se matriculem no semestre 

suplementar, sobretudo os bolsistas. A discente Isabela Silveira entende que as turmas deveriam ter em mente 

a produção de artigos. Profa. Edilene Matos informa que a disciplina de seminários temáticos já engloba as 

discussões. Prof. Felipe Milanez informa que via online é possível fazer as discussões inclusive com a 

participação de outras pessoas de outras universidades. Profa. Annamaria Jatobá pergunta sobre como estão 

as optativas nesse semestre suplementar. Prof. José Roberto Severino pondera que é possível focar nas 

disciplinas nesse semestre e as optativas voltariam quando do retorno do semestre normal. Profa. Annamaria 

Jatobá gostaria de encaminhar a disciplina optativa que já vinha ministrando, caso for possível. Profa. Gisele 

Nussbaumer informa que a ideia dela seria manter a disciplina ainda que por um tempo menor de aulas num 

mesmo dia para não ficar muito tempo online continuamente. Prof. Fernando Conceição pergunta sobre oferta 

de uma disciplina para a graduação e pós-graduação e o prof. José Roberto Severino informa que acaba de 

enviar email ao prof. Fernando Conceição respondendo ao questionamento e informa o procedimento a ser 

realizado. Prof. José Roberto Severino informa que se deve encaminhar a questão de algum apoio aos alunos 

o mais breve possível para encaminhar para Antonio Lyrio na PROPG. Prof. Leandro de Paula informa que é 

importante focar na metodologia para auxiliar nos trabalhos de pesquisa na medida em que há bastante 

preocupação com esse ponto. Ele também ofertará uma disciplina com a profa. Angela Franco para a 

graduação e que poderá ser compartilhada com o pós-cultura e assim que tiverem uma ideia das vagas ele 

divulgará. Prof. José Roberto Severino informa que há um prazo mais curto para novos componentes e que 

até o final do mês temos prazo para disciplinas para serem lançadas no SIGAA. 3.-Homologações. Tese de: 

Adriana Jacob Carneiro (“Dilma a bolada das redes: um estudo sobre entrelaces de gênero, humor e mídia 

em Dilma Bolada”); Nathalie Le Bouler Pavelic (Aprender e ensinar com os outros: a educação como meio de 
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abertura de defesa na aldeia Tupinambá de Serra do Padeiro, Bahia, Brasil); Taiane Fernandes da Silva (Política 

pública, política cultural e participação social: estudo de caso comparativo das sociedades filarmônicas na 

Bahia/Brasil e das sociedades musicais em Valencia/Espanha). 4 –O que ocorrer. Prof. José Roberto Severino 

propõe o fechamento da reunião. 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 agosto de 2020. 

Anexo. 

Notas compartilhadas durante a reunião quanto às disciplinas optativas do Semestre Suplementar (até a 

presente data, sendo que mais à frente serão encaminhadas outras disciplinas antes do final do período de 

cadastramento no SIGAA). 

OPTATIVAS 

1. HACD88 - Espetáculos Culturais Contemporâneos (Leandro Colling + Djalma Thürler) 2ª e 4ª das 18:00 

às 20:00. 20 vagas. 

 

2. HACD79 - Cultura e Contemporaneidade (Leandro de Paula + Angela Franco /IHAC . 4ª 18h30. Nº de 

vagas a confirmar) 

 

3. HACD83 – Cultura e Modo de vida (Annamaria Palacios) 4ª 13:50 às 17h  

 

 

2. OBRIGATÓRIAS 

1. Seminários Temáticos: Gisele Nussbaumer 

 

2. Teoria da Cultura I: José Roberto Severino + (José Márcio Barros, dois ou três professores a mais;) 

 

3. Metodologia - uma turma para cada orientador (Adriano Sampaio e Rita Aragão ajudariam nos passos) 

 

Mesa de abertura do semestre:  

    "O Dom da Vida" - 

  Ailton Krenak + Mateus Aleluia (e uma proposta de atividades semeslhantes ao lon go de semestre: Encontros 

de ideias - diálogos - Felipe Milanez). 

 

Oficinas: 

    1. Fernando Conceição (curso de extensão) 

    (registrar no Pro-Reitoria de Extensão Sistema de Registro e Acompanhamento de Atividades de Extensão 

- SIATEX). 


