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Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 

na sala 23 da Fundação Hansen, Cachoeira – Bahia, reuniu-se  o colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Cultura, Desigualdades e 

Desenvolvimento da UFRB, presidido pelo coordenador Thiago Barcelos 

Soliva; estiveram presentes os docentes: Maria Salete de Souza Nery, Wilson 

Rogério Penteado Jr. e Diogo Valença de Azevedo Costa; os discentes: Rafael 

Ramos Moitinho (representante discente), Rosimere da P. Santos, Késsia da S. 

C. Conceição, Lilian B. dos Santos e Udinaldo Francisco S. e com o suporte da 

servidora técnica Tayane Cerqueira, para tratar da seguinte pauta: 1. 

Informes; 2. Processos Administrativos; 3. Homologação de Dissertação; 

4. Seleção de discentes especiais 2020; 5. Descredenciamento de 

docentes; 6. Relatório Sucupira; 7. Autoavaliação; 8. Projetos Guarda-

chuva; 9. Exame de proficiência das turmas 2018; 10. O que ocorrer. 1. 

Informes: Professora Salete informou sobre edital para reingresso de alunos: 

conforme sugerido em reunião com discentes, em consulta, viu-se que na UnB 

existe um edital específico para reingresso de ex-alunos não titulados, com 

prazos e demais exigências estabelecidas no regimento do curso. Sugeriu-se 

consulta à PPGCI, para ver a possibilidade de abertura deste tipo de edital no 

PPGCS e reavaliação do regimento pra abarcar este certame (dentre outras 

necessidades de reformulação); informou também que para a Prova de 

Proficiência em Inglês, enquanto componente curricular, deverá haver 

matrícula no próximo semestre para a turma 2019. Prof. Diogo informou sobre 

a publicação pela Editora da UFRB dos trabalhos de Ariana e Leandro, 

orientandos de Wilson e Diogo, discentes egressos do PPGCS. 2. Processos 

administrativos: 2. O prof. Thiago Barcelos Soliva apresentou as solicitações 

de reavaliação de dois casos de desligamento: das discentes  Morgana Prass 

Andrade (turma  2015) e Késsia da Santa Cruz Conceição (turma 2017). Após 

a análise de documentos comprobatórios e leitura dos mesmos, seguido das 

alegações de Késsia, procedeu-se a votação. Ambas as solicitações foram 

indeferidas; com quatro (4) votos contrários e uma (1) abstenção o Colegiado 

decidiu por manter a decisão dos desligamentos baseado no caráter 

intempestivo das solicitações. Ambas as solicitantes ultrapassaram o prazo 
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regimental para a defesa da dissertação, apresentando somente nesse 

presente momento documentação alegando adoecimento no período de 

escrita. 3. Homologação de defesas: Foram homologadas as seguintes 

Dissertações: “Modelo de implementação Federal do Programa Criança Feliz: 

Uma análise  crítica dos seus instrumentos normativos”, defendida em 

30/09/2019 por  Maílson Santos Pereira; “Raça, Classe e Gênero no Bolsa 

Família: Uma análise pela perspectiva da segurança alimentar e nutricional”, 

defendida em 19/09/2019 por Carolina Nascimento Paes; “Segurança Pública 

e Participação Popular: Desafios para  a construção de um Conselho 

Comunitário de Segurança”, defendida em 16/08/2019 por Cleiton Lima de 

Oliveira Barbosa; “ Candomblé Bantu-Indígena da Bahia: Organização 

socioreligiosa e relação global da Comunidade Caxuté na Costa do Dendê”, 

defendida em 26/08/2019 por Taata Luangomina. 4. Seleção de discentes 

especiais 2020: Prof. Thiago informou que o Edital já foi encaminhado aos 

professores das disciplinas a serem ofertadas e estará pronto para envio à 

PPGCI até a data por ela estabelecida. 5.Descredenciamento de docentes: 

Não há necessidade de descredenciamento, neste momento, pois há 

solicitação de dois colaboradores para tornarem-se permanentes, e tem dois 

professores que deixarão o quadro de permanentes: Prof.  Kabengele 

Munanga que passará a integrar o Programa como professor visitante devido 

ao iminente encerramento de seu contrato com a UFRB e o Prof. Antonio 

Eduardo que por motivo de saúde integrará o quadro de colaboradores. A 

solicitação dos docentes Suzana Moura Maia e  Maurício Ferreira da Silva para 

compor o quadro de docentes permanentes do Programa foi deferida, após 

análise das produções informadas  pela/o docente.  6.Relatório Sucupira: Foi 

composta a seguinte Comissão para acompanhamento: Profa. Salete Nery, 

Prof. Diogo Valença, Prof. Thiago Soliva e Profa. Maria Inês. Prof. Thiago 

sugeriu construção de agenda e o Prof. Diogo, a leitura do relatório do ano 

passado para servir como ponto de partida. 7. Autoavaliação: Discutiu-se a 

necessidade da construção de um instrumento de autoavaliação para 

professores, discentes (regulares e egressos) e servidores. A seguinte 

comissão será responsável pela elaboração do instrumento para teste, 




