ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA MULTIDISCIPLINAR DE PÓSGRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE OCORRIDA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020.
Aos catorze dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte, às quinze 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: Presentes: Djalma Thürler, José Roberto
Severino, Adriano Sampaio, Felipe Milanez, Leandro de Paula, Leandro Colling, Julia Salgado, Priscila Lolata,
Isabela Silveira, Bruno Novais, Amanda Haubert. A reunião se deu sob a seguinte pauta: a) Informes; b) Processos
de diploma; c) Homologações de bancas; d) Elaboração do Planejamento Estratégico dos Programas de PósGraduação; e) Processo seletivo 2021; f) Comissão eleitoral para o colegiado 2020/2022; g) O que ocorrer. Aberta
a reunião. Informes: Professor José Roberto Severino informa sobre o PROAP que esse mês de outubro se encerra
o recurso, e haverá uma reunião da comissão de bolsas para essa semana para resolver isso. Professor José Roberto
Severino informa que há bastante aderência e inscritos na seleção. Professor Leandro Colling informa dos
andamentos da plataforma sucupira solicitando que os alunos atualizem os seus respectivos lattes. Professor Djalma
Thürler informa acerca dos pedidos à Capes sobre a avaliação quadrienal, também sobre a melhoria do nível do
Programa para a próxima avaliação. Professor Leandro Colling ressalta a importância de tomar cuidado para não
cair a nota. Professor Felipe Milanez informa sobre as entrevistas que ele tem dado a alguns veículos, ele também
defende a importância de parceria com repórter sem fronteiras entre outros veículos. Realização de série de eventos
sobre cobertura jornalística em colaboração com Reporteres Sem fronteira e Centro Pulitzer. O primeiro webinário
deve ocorrer 26 de outubro com o título de "Ética e colaboração jornalística na cobertura de conflitos na
Amazônia". O doutorando Uri Israel informa sobre atividades dos estudantes que impactam na produção discente
e docente, ele ainda sugere entre outras coisas importantes a realização de um novo seminário de pesquisa do póscultura. b) Processos de diploma: processo de diploma de Leda Maria Fonseca Bazzo (23066.026025/2020-26),
Claudio Antonio de Freitas Bandeira (23066. 23066.028849/2020-31, Vinícius Navarro Morende
(23066.028848/2020-96), Paulo Andrade Magalhães Filho Magalhães (23066.026085/2020-49), Cleber Rodrigo
Braga (23066.025750/2020-87). Nathalie Le Bouler Pavelic Santos (23066.029275/2020-18), Taiane Fernandes
da Silva (23066.029276/2020-62). c) Homologações de bancas. Murillo de Jesus Pereira, Sofia Leonor Von
Mantenhein (qualificação mestrado); Qualificação doutorado Marcelo de Troi, Carla Maria Ferreira Nogueira,
Gilmaro Nogueira; Defesa doutorado de Elizia de Souza Alcântara. d)Homologação dos trabalhos de defesa
recebidos:Trabalhos de defesa dissertação final de Ramon Mota Coutinho (DA NOSSA MEMÓRIA
FABULAMOS NÓIS MESMOS: O (CONTRA)DISCURS DO FILME “BRANCO SAI, PRETO FICA”), Marlus
Pinho Oliveira Santos ( PRESENÇA DO CORAÇÃO: (ALÉM-DO)HOMEM CORDIAL NA CANÇÃO
POPULAR BRASILEIRA), Carlos Alberto Bernas Filho (DA MELANCOLIA AO GOZO: CAETANO
VELOSO TRANSA EM LONDRES), Diego Sant’Ana Valle (MEMÓRIAS AFETIVAS D’ UMA
EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NO CRIA DO COLÉGIO ESTADUAL LANDULFO ALVES). e) Elaboração
do Planejamento Estratégico dos Programas de Pós-Graduação; há um planejamento que a PROPG está
solicitando que o Programa faça, uma das coisas interessante é buscar o que aconteceu com os egressos do
Programa, ver o andamento dos grupos de pesquisa, as produções, e uma série de fatores que ajudam o programa
a organizar e preencher esse planejamento. Professor Djalma pede para esclarecer que o planejamento estratégico
é o que se passou? O professor Beto informa que seria um diagnóstico dos problemas e prognósticos de soluções
a serem implementadas. Professor Beto informa ainda que seria importante fazer uma comissão nesse sentido para
encaminhar essas questões de planejamento estratégico. Professor Djalma Thürler informa que de fato é importante
ter planejamento estratégico para evitar que se fique apenas apagando incêndios. Para ele seriam dois movimentos
a fazer, um planejamento estratégico, que seria uma espécie de autoavaliação e o outro seria o encaminhamento
das soluções. Professor Leandro Colling também informa acerca dos caminhos a serem seguidos para cumprirem
esse planejamento estratégico. Será feita uma planilha com aquilo que é preciso ser feito no programa, e que se
tenha uma comissão permanente para fazer esse planejamento estratégico e isso também ajudará na avaliação. f)
Processo seletivo 2021; Houve algumas falhas como não ter local para subir o memorial na página de inscrição,
bem como a data que aparecia no site foi prazo até dia 14/10 e foram feitos aditivos para corrigir isso. A prova de
línguas terá edital específico a ser realizada até a qualificação do estudante. Até o momento há 48 inscritos no
doutorado e 41 inscritos no mestrado. g) Comissão eleitoral para o colegiado 2020/2022 (comissão eleitoral para
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a próxima gestão). É um trabalho simples, realizado pela comissão, mas que levará um ou dois dias de empenho.
Professor José Roberto Severino informa que conversou com a professora. Edilene Dias Matos que faria parte da
reunião, bem como o professor Messias, e fica aberto para outros professores participarem. Também pode ter algum
aluno representante do mestrado ou doutorado. Professor Leandro de Paula menciona a questão do colegiado pleno,
a expansão do colegiado. O professor José Roberto Severino informa que poderia ocorrer a expansão do colegiado
e o encaminhamento da mudança do regimento e a burocracia pertinente a todo esse passo a passo. Então o
colegiado poderia ser 5 membros permanentes mais um suplente. Então se fosse assim o colegiado poderia fazer
as mudanças no regimento e a expansão do colegiado que continuaria com os membros e apenas ampliaria, na
eleição presente seriam que os mais votados seriam coordenador e vice-coordenador e que o colegiado posterior
seria composto de todos os professores permanentes. Professor Djalma Thürler menciona que o colegiado ampliado
será os membros permanentes, e que isso envolve a disponibilidade de 16 pessoas, então não se sabe se terá a
adesão necessária dos membros permanentes. Professor Leandro Colling considera que até dezembro não haveria
condições de resolver essa questão até dezembro, sendo que o mandato da atual coordenação já está acabando, ele
considera que a eleição seja da maneira como o colegiado é organizado hoje, ou seja um colegiado com 5 pessoas
e que esse colegiado que será eleito é quem modificaria o regimento e que se faça o colegiado pleno, sendo que
era uma ideia que ele não apoiava mas que agora ele apoia. Professor Leandro de Paula menciona que houve uma
reunião nesse sentido e que o quórum foi baixo e que a preocupação dele reside no fato de que quem aparece nas
reuniões é quem acaba ficando responsável pelas comissões etc. O corpo docente permanente tem de ser convocado
a participar dos debates. Professor Leandro Colling lembra para ter cuidado com as mudanças sobretudo quanto à
questão do quórum. Professor Leandro Colling registra que dará suporte acerca da quadrienal para a nova
coordenação que assumirá. A comissão eleitoral é formada pelos professores Edilene Matos, Messias Bandeira e
pela discente Amanda Haubert (a estudante do mestrado Amanda Haubert é a representante estudantil da comissão
eleitoral). g) O que ocorrer. Professor Djalma Thürler informa que a professora Lindinalva Rubim informou do
desejo dela de sair do quadro de professores do Programa, isso abre uma vaga para membro permanente do
Programa. Professor Leandro Colling informa que seria interessante que professora Lindinalva Rubim enviasse de
maneira mais formal uma notificação de desligamento dela do quadro de professores. Professor Leandro Colling
pede que o professor José Roberto Severino fale com a professora acerca do desligamento para organizar uma
forma de selecionar outros professores para preencher essa vaga. A discente Amanda Haubert pergunta sobre
prorrogações da bolsa capes. Professor José Roberto Severino informa que ainda não teve resposta e que há
indicativos que alguns casos estão tendo prosseguimento mês a mês e caso a caso. Professor José Roberto Severino
informa que muito provavelmente até o dia 30/10 essa eleição para o colegiado já esteja decidida. 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, 14 de outubro de 2020.
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