ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA
MULTIDISCIPLINAR DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CULTURA E SOCIEDADE OCORRIDA NO
DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aos dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, às quatorze 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 professores, a saber: Adriano Sampaio, Djalma Thurler,
Edilene Dias Matos, Felipe Milanez, Fernando Conceição, José Roberto Severino, Leandro Colling, Leandro
de Paula Santos, Messias Bandeira, Renata Pitombo Cidreira e discentes Thiago Pondé de Oliveira, Bruno
Novais, Júlia Salgado, Priscila Valente Lolata, Amanda Haubert, Abel Oliveira, Arilson Ferreira. Pauta: a)
Informes:
b)
Escolha
e
posse
da
nova
coordenação
do
colegiado;
c) O que ocorrer. a) Informes: Não houve informes. b) Escolha e posse da nova coordenação do colegiado.
Professor José Roberto Severino informa acerca da pauta e abre a reunião sobre a votação do pleito da nova
coordenação. Os dois mais votados foram Leandro Colling (vice-coordenador) e Adriano Sampaio
(coordenador). Professor Leandro Colling realiza uma fala acerca da coordenação compartilhada entre o
professor Adriano Sampaio e o professor Leandro Colling, eles têm como proposta a resolução dos problemas
do Programa, na tentativa de melhorar e resolver as pendências administrativas, as questões da coleta da
plataforma sucupira, além de tornar o programa mais ágil, sempre reconhecendo os feitos do colegiado anterior
diante das demandas que haviam. A nova coordenação informa que o trabalho será de continuidade pelos
próximos dois anos. Professor Adriano Sampaio informa do bom diálogo que teve com o professor Leandro
Colling acerca desse desafio e da continuidade do trabalho do colegiado com os professores ajudando bastante
no colegiado e diante dos desafios que o Programa enfrenta diante da quadrienal da coleta capes; pensar
também acerca da internacionalização do Programa o que ajuda a manter o nível 4 do Programa na Capes,
assim como é um suporte para atingir o nível 5. Professor Adriano Sampaio informa também que sairá em
pós-doc em 2022. Professor José Roberto Severino informa que para o período de 2022 deve ser pensado um
colegiado ampliado. Professora Edilene Matos parabeniza o novo colegiado, bem como o colegiado anterior,
destacando a coordenação do professor José Roberto Severino. Professora Renata Pitombo também parabeniza
o colegiado anterior e o novo colegiado ressaltando a importância do trabalho colaborativo e do esforço de
solidariedade para o melhor andamento do Programa. Professor Felipe Milanez parabeniza o colegiado e
considera muito bom o pensamento de trabalho compartilhado da coordenação, informa também acerca de
todas as questões que são importantes de serem enfrentadas no momento atual de compromisso com a
universidade pública e de engajamento. A discente Júlia Salgado menciona a importância dos trabalhos
colaborativos reiterando a sua disposição em auxiliar nos trabalhos do Programa, a discente Priscila Lolata
também se manifesta no mesmo sentido. O professor Messias Bandeira agradece ao professor José Roberto
Severino e ao professor Leandro Colling acerca do belo trabalho que fizeram nesses últimos anos, saudando
todo corpo docente, discente e técnico-administrativo, e saúda a nova coordenação e o novo colegiado. O
professor Messias Bandeira se coloca à disposição do Programa e dos seus componentes. Professor José
Roberto Severino encaminha a votação para o professor Adriano Sampaio como Coordenador e o professor
Leandro Colling como Vice-coordenador e foi aprovada por unanimidade. A composição do novo colegiado:
Adriano Sampaio, Leandro Colling, José Roberto Severino, Edilene Matos, Felipe Milanez, Renata Pitombo.
c) o que ocorrer. Não havendo mais nada a tratar então foi encerrada a reunião. Eu, Marlus Pinho Oliveira
Santos, lavrei a presente ata, que foi assinada pelo coordenador e pelos demais membros do colegiado.
Salvador, 02 de dezembro de 2020.
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