MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO E RELAÇÔES RACIAIS

ATA DA REUNIÃO DE COLEGIADO DO PPGER / CSC
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO E RELAÇÕES ÉTNICAS

Aos 08 dias do mês de Abril de 2019, das 09 às 12h, na sala “Aldeia Velha”, do
Campus Sosígenes Costa, ocorreu reunião de colegiado com a presença das seguintes
professoras: Maria Aparecida Oliveira Lopes, Eliana Póvoas Brito, Maria do Carmo,
Alexandre de Oliveira Fernandes, Richard Santos, Francisco Assis de Nascimento Jr,
Lidyane M. Ferreira de Souza, Dodi Tavares B. Leal, Carolina Bessa F. de Oliveira,
Ana Cristina, tendo a presença dos estudantes Cauim Benfica, Paulo R. Souza e
Epaminondas Castro. As professoras Joceneide Cunha e Fábia Barbosa justificaram
suas faltas por conta de atividades acadêmicas em outra Instituição. 1. Iniciou-se a
reunião dando as boas vindas às/aos novxs professorxs. A professora Eliana Póvoas
destacou a importância dessas professoras para o fortalecimento do Programa; as/os
professorxs responderam agradecendo e se dispondo a colaborar; 2. Informes: O
professor Alexandre informou que o PPGER no quadrimestre de 2019.1, disponibilizou
à comunidade acadêmica 5 cursos de curta duração (os quais podem ser acessados no
link: https://www.ufsb.edu.br/ppger/component/content/article?id=183). Destacou que
para 2019.2 há cursos inscritos pelas professoras Maria do Carmo, “O pensamento
feminista amefricano de Lélia Gonzalez”; Richard Santos, “O Hip Hop e a educação”;
Raíssa Félix, “Noções introdutórias: direito à educação, colonialidade e relações
étnico-raciais”; Carolina Bessa, “Educação em Direitos Humanos e Educação das
Relações Étnico – Raciais”; Jackson dos Santos, professor da rede pública de Porto
Seguro, “Além da biblioteca: os espaços escolares como promotores interativos de
leitura”, prof. Francisco Nascimento, Noções básicas da ABNT para formatação de
trabalhos acadêmicos. A professora Maria Aparecida discorreu sobre a experiência de
preenchimento da plataforma sucupira. Solicitou ao colegiado que não deixe de
atualizar o Lattes, atentando para as publicações (individuais e em conjunto com os
orientandos), especialmente na área de Ensino (porque favorecem a qualificação do
programa junto à Capes), que o site seja atualizado (colocando ementas dos
componentes lecionados) e que os professores colaborem enviando dados sempre que
lhes forem solicitados. O prof. Alexandre falou da importância de efetivamente elencar
os professores pelas linhas de pesquisa do Programa e que seus projetos de pesquisa
sejam disponibilizados no site, uma vez que isto também é importante para pontuação
na plataforma sucupira; 3. Sobre a proficiência em língua estrangeira. A profa.
Maria Aparecida discorreu sobre as iniciativas feitas pelo PPGER em poder oferecer
junto com alguns professores das linguagens cursos em língua estrangeira que
contribuísse para a prova de proficiência dos estudantes. A profa. Eliana lembrou da
necessidade de estabelecer parcerias que possam favorecer a aquisição de línguas
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estrangeiras que favoreçam a proficiência em línguas estrangeiras, em especial, da
turma 2019.2. 4. Reuniões com a PROPPG. A profa. Eliana relatou que houve duas
reuniões com a PROPPG, ambas convocadas pela PROPPG, com o objetivo de
“regularizar” o PPGER. A discussão central ficou por conta do desenho institucional
proposto pelo PPGER, com atuação nos 3 campi da UFSB, e a necessidade imposta pela
PROPPG de que houvesse um único coordenador para o programa e, dois outros, que
atuariam na condição de “colaboradores” à coordenação geral. O coletivo de docentes,
presente nestas reuniões, julgou a proposta da PROPPG incoerente com as decisões
tomadas em colegiado geral e reivindicou que, embora, possa haver uma coordenação
geral (eleita entre os pares)se faz necessário que todos os campi tenham coordenações
locais, portariadas pela reitoria com Função Gratificada para o exercício do cargo. O
pró-reitor Rogério disse, nessas reuniões, que essa solicitação seria bem difícil de ser
atendida, mas que levaria a demanda para a administração central. Ficou também de
enviar o regimento do PPGER com as alterações para que, posteriormente, o novo
regimento fosse enviado ao CONSUNI para aprovação. Após fazer este relato, a profa.
Eliana informou que, até o momento da reunião do colegiado, a PROPPG não havia
dado nenhum retorno. 5. Edital de apoio aos PPGs. A profa. Eliana informou que a
PROPPG havia publicado o Edital 05/2019 com o objetivo de atender propostas de
auxílio financeiro a projetos de Pesquisa, Criação e Inovação vinculados aos cursos de
mestrado e doutorado da UFSB. A profa. Eliana explicou ainda que diante dos
curtíssimos prazos estipulados pela PROPPG, professores/as, integrantes do colegiado
geral do PPGER, propuseram que o recurso previsto para o PPGER fosse direcionado
para a realização do II Seminário Regional de Ensino e Relações Étnico -Raciais a
ocorrer em Itabuna – CJA – entre os dias 30/05 a 01/06/2019. Neste sentido, a profa.
Eliana submeteu a apreciação e aprovação do colegiado a proposta de que o valor
destinado ao PPGER/CSC fosse utilizado para o transporte e apoio a alimentação
dos/das estudantes. O colegiado acatou essa sugestão e ficou aprovado uma ajuda de
custos no valor de R$ 150,00 para 17 estudantes do PPGER. 6. Processo de seleção de
nova turma de estudantes regulares. O professor Alexandre contou que o PPGER
recebeu 101 inscritos para o processo seletivo; que na semana seguinte já ocorreriam
homologação, distribuição dos textos para avaliação e as datas e os horários das
entrevistas seriam lançados no site do PPGER; 6. Terminologia institucional das
transgeneridades – A professora Dodi fez explanação contando-nos um pouco acerca
de sua experiência e de seus estudos; problematizou as siglas LGBT e as nomenclaturas
“travesti”, “trans”, “transgênero”; destacou os perigos de essencialismos e usos
equivocados desses termos; 7. Planejamento 2019.2 – Aula inaugural: O colegiado
discutiu sobre atividades a serem realizadas por ocasião da acolhida da nova turma de
estudantes ingressantes no PPGER. O colegiado ficou de pensar e deliberar em sua
próxima reunião sobre as atividades a serem realizadas. A professora Maria do Carmo
foi convidada para a aula inaugural do PPGER. A prof. Dodi também foi convidada a
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propor uma atividade coletiva entre os dias 27 a 29 de maio. Componentes
obrigatórios e optativos (2019.2) foram distribuídos do seguinte modo: “Fundamentos
dos processos de ensino-aprendizagem nas relações étnico raciais (obrigatória / Prof.
Eliana Póvoas)”; “História, ciência e questões étnico raciais” (Prof. Francisco Jr.);
“Metodologia da pesquisa (Prof. Dodi)”; “Imperialismos e descolonizações (Prof. Maria
do Carmo); Componentes obrigatórios e optativos (2019.3): “Políticas Públicas e
relações raciais (obrigatória / Prof. Carolina Bessa e Prof. Lidyane)”; “Educação,
diferença e alteridade: contribuições da herança intelectual negra” (Prof. Richard);
“Currículo, cultura e diferença (Prof. Eliana Póvoas)”; 8 – Orientações: A professora
Eliana informou que o estudante Epaminondas Lima de S. Barbosa de Castro havia
formalizado seu pedido de substituição do orientador/a justificado pela solicitação de
provável descredenciamento da profa. Idalina Freitas e do aceite do prof. Richard
Santos. O colegiado aprovou a solicitação do estudante que passa, desde então, a ser
orientado pelo prof. Richard Santos. Informou também que o estudante Paulo R. Souza
havia manifestado interesse em fazer substituição na orientação, na medida em que,
estava encontrando dificuldades em manter contato com o prof. Edson Kayapó. A profa.
Eliana o orientou a formalizar tal solicitação. Não havendo mais o que declarar, eu,
Alexandre de Oliveira Fernandes, assino esta Ata seguido dos presentes na reunião.
Assinam a presente ata as seguintes pessoas membras do colegiado:
Maria Aparecida Oliveira Lopes,
Eliana Póvoas Brito,
Maria do Carmo Rebouças,
Alexandre de Oliveira Fernandes,
Richard Santos,
Francisco Assis de Nascimento Jr,
Lidyane M. Ferreira de Souza,
Dodi Tavares B. Leal,
Carolina Bessa F. de Oliveira,
Ana Cristina Sousa;
Epaminondas Castro (representante discente).

Ata aprovada em reunião do colegiado decorrida em 06 de maio de 2019.

