
 

  
   

 

   

 

  

  

 

     

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

  

  

   

    

  

 

  

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

   

 

1 Aos dezenove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, remotamente via Google

2 Meet,  devido  à  covid-19,  reuniu-se o  colegiado  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciências  Sociais,

3 Cultura, Desigualdades e Desenvolvimento da UFRB, presidido pelo coordenador Thiago Barcelos Soliva.

4 Participaram da  sessão as/os  docentes: Maria  Inês  Caetano  Ferreira,  vice-coordenadora, Maria  Salete  de

5 Souza  Nery,  Diogo  Valença  de  Azevedo  Costa,  Nilson  Wiesheimer  e  Angela  Lúcia  Silva  Figueiredo.

6 Compareceu Samyr Ferreira  dos  Santos (representante  discente) e  suporte  do servidor Diógenes  Martins

7 (construção da ata), para tratar da seguinte pauta: Informes; 1. Processos Administrativos; 2. Relatório

8 Final  do  Pós-Doutorado  (profª  Sílvia  Badim); 3. Solicitação  para  Realização  de  Pós-Doutorado  no

9 PPGCS  (prof.  Ercílio  Langa);  4.  Homologação  de  Dissertações; 5. Processo  de  Eleição  da 

10 Coordenação  do  PPGCS; 6.  Relatório  Sucupira; O  que  ocorrer. O  coordenador  iniciou  a  reunião 

11 solicitando  o  registro  de  que  os  docentes  Thais  Joi  e  Osmundo  Pinho  justificaram  ausência  (por 

12 compromissos  previamente  agendados),  ademais,  profª  Thais  sugeriu  que  o  colegiado  do  PPG  fixasse 

13 calendário para realização das reuniões. Sobre o assunto, Profª Salete pontuou que, para alcançar um maior 

14 número de participantes nas reuniões (professores/as),  a Câmara de Pós-Graduação sugeriu que houvesse

15 uma  rotatividade  de  dias  da  semana,  devido  a  aulas  ministradas  em  dia  fixo. Informes: Prof.  Thiago 

16 informou que  ocorreu  a  prorrogação  do  prazo  de  entrega  do  Relatório  Sucupira  e  do  Coleta,  onde,

17 constando em documento da Capes, o prazo se extendeu, impreterivelmente, até 23 de abril de 2021, para 

18 preenchimento  dos  dados do  Coleta pela  coordenação  dos  PPGS  e  30  de  abril, para  chancela  das  Pró-

19 Reitorias. Segundo  profª Salete,  a  CEPG  precisa  receber  a documentação  até  15  de  abril  de  2021. Prof.

20 Diogo informou para a aula inalgural, sugerida pelo prof. Thiago para ocorrer em fevereiro, que consultou 

21 o docente Javier Balsa, da Universidad Nacional de Quilmes – Argentina. No entanto, em fevereiro a turma

22 2021.1  ainda  não terá ingressado.  Prof.  Diogo,  então,  combinou  com  o  coordenador  para  a  atividade 

23 acontecer  em  20  de  abril  do  ano  corrente.  Segundo o docente, nova  consulta  foi  feita  ao prof. Javier  que 

24 aceitou fazer a aula inaugural em abril. Prof. Thiago informou sobre o recebimento de duas solicitações de 

25 credenciamento  para  atuar  como  professor/a  colaborador/a  no PPGCS.  Uma  solicitação  foi  de  professora 

26 Zelinda  Barros  da  UNILAB a  outra  de professor  Felipe  da UFBA.  Profª  Maria  Inês  informou  que  está 

27 organizando um evento sobre Política, para ocorrer depois da Páscoa, com estudantes do mestrado, o qual 

28 pretende  contar  com  a  participação  de  docentes  da  UFRB  (Jurema,  Dyane  e  Maurício);  fazer  uma 

29 entrevista com a irmã de Marielle; a participação do vereador Jhonatas (eleito por Feira de Santana) e da

30 prefeita  eleita  por  Cachoeira na  eleição  de  2020. Convidou,  ademais,  para  a  abertura  do  evento,  o 

31 coordenador  Thiago,  o  qual  aceitou  prontamente. Profª  Salete,  como  complementação  à  solicitação  de 

32 professores  para  compor  o  quadro  docente  do  Programa,  informou  que  a  profª  Mariella  Pitombo,  do 

33 SECULT, também a consultou sobre o assunto. Professor Nilson informou sobre o interesse da profª Ameri 

34 Castro  em  integrar  o  corpo docente  do  PPGCS.  Professor  Diogo  destacou  a  importância  de edital  de 

35 credenciamento, dado que, há a pretensão de docentes externos em integrar o Programa, e constituição de
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comissão para produzí-lo. Após um rápido balanço sobre os critérios de credenciamento, o coordenador 36 

sugeriu que o assunto fosse debatido em ocasião mais favorável, devido à grande demanda agora. O 37 

docente, ademais, aproveitou para parabenizar as/os envolvidas/os na banca que selecionou os trabalhos 38 

que participaram do primeiro prêmio ANPOCS (após associação do PPGCS) vencido pelo Programa, 39 

congratulação que se estendeu à discente que defendeu o trabalho (Danielle Márcia) e seu orientador o 40 

prof. Wilson Penteado. Parabenizou, ademais, os docentes Angela Figueiredo e Osmundo Pinho pela bolsa 41 

de produtividade que receberam. 1. Processos Administrativos: O coordenador aproveitou esse ponto 42 

para apresentar dissertações que foram defendidas em 2020 para homologação na reunião: “NARRATIVAS 43 

DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE ENCARCERAMENTO NO CONJUNTO PENAL FEMININO DE 44 

SALVADOR/BA, defendida em 30 de junho de 2020 por Bruna Aparecida Thalita Maia, sob orientação de 45 

profª Angela Lúcia Silva Figueiredo.  “É MUITO FEMININO, SABE?” INTERSECCIONALIDADE NAS 46 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE ECONOMIA SOLIDÁRIA NO CESOL RECÔNCAVO”, defendida em 29 de 47 

outubro de 2020 por Karine Conceição de Oliveira, sob orientação de prof. Edgilson Tavares de Araújo.  48 

“EXPERIÊNCIA URBANA NA “TERRA DE LUCAS DA FEIRA”: INDICADORES DA LÓGICA DA 49 

DESORDEM NO BAIRRO NEGRO RUA NOVA” , defendida em 07 de dezembro de 2020 por Késsia da 50 

Santa Cruz Conceição, sob orientação da docente Angela Lúcia Silva Figueiredo.  “ENTRE TRÂNSITOS E 51 

CONSTRUÇÕES: TRAJETÓRIAS SOCIAIS DE TRABALHADORES BRAÇAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 52 

QUE MIGRAM DO INTERIOR PARA A CAPITAL BAIANA”, defendida em 04 de setembro de 2020 por 53 

Marluce Neri Gonzaga, sob orientação do prof. Wilson Rogério Penteado Júnior. Professor Diogo sugeriu 54 

que aprovasse ad referendum a dissertação do discente Eric Gamaliel dos Santos Vieira, até que o discente 55 

regularize a situação da ficha catalográfica. Sobre a solicitação de trancamento de disciplina pelo estudante 56 

Weder Bruno de Almeida, como não houve envio de requerimento, o coordenador decidiu não colocar o 57 

tema em discussão. 2. Relatório Final do Pós-Doutorado (profª Sílvia Badim): A solicitação da docente 58 

Sílvia Badim foi acatada na reunião, com aprovação do colegiado, o qual expedirá a certificação referente 59 

ao relatório encaminhado por ela. Professora Salete pontuou que, enquanto a UFRB não define o núcleo 60 

reponsável pela emissão de certificações, os PPGs permanecem gerando esse documento, que deve ser 61 

ratificado pela própria coordenação. A profª Sílvia agradeceu o PPGCS por tê-la recebido e se 62 

disponibilizou a contribuir com o Programa em outras parcerias. 3. Solicitação para Realização de Pós-63 

Doutorado no PPGCS (prof. Ercílio Langa): Sobre o assunto, prof. Thiago falou que o docente Ercílio 64 

Langa (UNILAB) fez a solicitação indicando o prof. Osmundo Pinho para sua supervisão. No entanto, 65 

prof. Osmundo, em conversa com o coordenador, disse não ter aderência à tematica apresentada por Ercílio 66 

(associada à Antropologia da Saúde). Após breve discussão, definiu-se inicialmente pela aprovação da 67 

solicitação. Contudo, o PPGCS precisará fazer uma carta de aceite e direcioná-la ao prof. Ercílio. Uma vez 68 

aceito o PPGCS, então, prof. Thiago poderá supervisioná-lo no Pós-doutorado. 4. Homologação de 69 

defesas: Ponto discutido no item 1 desta pauta. 5. Processo de Eleição da Coordenação do PPGCS: 70 
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Houve consenso em manter a atual gestão (prof. Thiago B. Soliva) com prorrogação de sua permanência à 71 

frente do colegiado até o desfecho da quadrienal. Prof. Thiago se comprometeu a permanecer. No entanto, 72 

a norma não permite prorrogação mas recondução da coordenação. Dessa forma, definiu-se pela 73 

recondução do atual colegiado e gestão; assim, estabeleceu-se a data da próxima reunião para eleição da 74 

recondução e, posteriormente, outra eleição para definição da nova configuração e indicação de 75 

rotatividade de docentes do Programa em compor o colegiado. 6. Relatório Sucupira: O coordenador 76 

informou que ocorreram mudanças no template e na parte qualitativa, a qual ficou bastante didática. 77 

Continuou dizendo que há um template que valoriza muito a questão das produções. Disse, ademais, que, 78 

acompanhando o recoleta e atualmente a coleta 2020, percebeu a ocorrência do aumento de produções do 79 

Programa, o que gera algum otimismo no tocante à quadrienal. Prosseguiu expondo que houve baixa 80 

adesão dos alunos (egressos e ativos), pois, apesar de tê-los comunicado por e-mail, obteve somente a 81 

resposta de uma egressa. Segundo o coordenador, deu-se uma adesão bastante significativa de docentes 82 

para alimentação da plataforma, o ponto negativo se encontra na baixa adesão de estudantes, 83 

principalmente os bolsistas. Disse, também, que ainda não conseguiu preencher os dados da autoavaliação 84 

existente no coleta da Plataforma Sucupira. Segundo o coordenador, a percepção por docentes de duas 85 

bolsas produtividade e as lideranças intelectuais do Programa fazem a diferança no momento de 86 

preenchimento dos dados da plataforma. O que ocorrer: Professor Thiago ponderou o atraso na realização 87 

de qualificações, que, consequentemente, causará o retardo da defesa, prejudicando o Programa. Colocou a 88 

situação de um orientando bolsista que, até o momento, não lhe entregou nada, tentando justificar, 89 

mediante atestados médicos, sua indisposição. Profª Maria Inês disse que está enfrentando dificuldades 90 

com relação a uma orientanda que, por sua vez, afirmou não ter condições de apresentar a defesa de 91 

dissertação, situação essa que fatalmente acarretará extrapolação do prazo. A docente disse não saber como 92 

agir com relação a essa situação. Prof. Nilson colocou que há a possibilidade, constante do regimento 93 

interno dos PPGs, de prorrogação do prazo, no entanto, caso haja extrapolação dessa prorrogação, em 94 

especial de bolsista, o PPGCS deve manifestar dispositivo que indique transferência da bolsa a estudante 95 

que cumpre os prazos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Diógenes Martins, 96 

assistente em administração, lavrei a presente ata para ser assinada por mim e por demais participantes\\\\. 97 
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