
 

 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MUSEOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Aos três dias do  mês de junho de dois mil e vinte e dois 

(2022), às nove horas (09:00h) da manhã, por meio remoto na plataforma Mconf (RNP), foi realizada 

a reunião ordinária do Colegiado do Mestrado em Museologia, com a presença dos seguintes 

membros: prof. e coordenador Dr. José Cláudio Alves de Oliveira, a profª. Dra. Joseania Miranda 

Freitas, a profª Dra. Maria das Graças de Souza Teixeira, a profª Drª. Rita de Cássia Maia da Silva, o 

representante discente José Ivonildo Araújo Terceiro e a Assistente em Administração Elizangela 

Santana Pinto. A reunião foi iniciada com a condução do Coordenador Prof. José Cláudio que 

apresentou os informes da PROPG que, em reunião, discutiu sobre o cronograma do semestre 2022.2 

e sobre a alteração da carga horária das disciplinas que serão programadas para o período de 15 

semanas, com alteração automática da carga horária em todos os cursos. Falou sobre o edital de 

eventos, do Capes Print, de bolsas sanduíche e do edital de contemplação de bolsas de pós-doutorado 

com engajamento nos projetos dos PPG’s, onde 10 cursos da UFBA foram selecionados, incluíndo o 

PPGMUSEU, que teve o projeto Ex-votos da Américas: etapa América do  Sul submetido pelo 

professor José Cláudio. A seleção poderá conceder ao PPG 02 pós-doutorandos atuando no Programa 

como bolsistas. Sobre a avaliação quadrienal (2017-2020), CAPES, informou que será enviada até 

setembro de 2022, e quanto às bolsas FAPESB, informou as contemplações referentes ao mês de 

julho, sendo que o PPGMUSEU recebeu 1 cota que foi concedida à discente Beatriz. Foi citado 

também sobre o o recebimento de R$ 9.600,00 de recurso PROAP, solicitando ao representante 

discente que informe aos demais alunos para que já se programem para apresentar ao Colegiado as 

solicitações. Encerrando os informes, o coordenador comunicou a todos os presentes que o caso da 

discente Neila Andrade foi informado ao NAREP, via processo, e a aluna teve seu registro reativado. 

Até o momento, a ata de homologação da dissertação da aluna não foi encontrada nos nossos arquivo, 

sendo necessário formalizar a homologação retroativa da dissertação em ata, para podermos iniciar 

os trâmites de homologação no sistema SIGAA e abrir o processo de diploma da egressa. Em seguida, 

foi concedida a fala para a professora Joseania Freitas que informou sobre a suspensão da reunião da 

Linha 1, que seria realizada em maio de 2022, e informou a data 30/06/2022 para realização da última 

reunião aberta da linha. Informou que contatou a linha 1 para formação da nova coordenação, tendo 

em vista o seu afastamento para capacitação por 90 dias, e  não houve candidaturas, por isso propôs 

a indicação do (a) próximo (a)  coordenador (a)  da linha. Comunicou que as suas orientandas (Jéssica 



Teles e Amélia Costa) realizaram os exames de qualificação nas datas marcadas, exceto a discente 

Aqueline Sieg que, por problemas de saúde na família, não pôde realizar o exame na data marcada, 

devendo a orientadora definir uma nova data para realização do exame. Para finalizar os seus 

informes, solicitou apoio financeiro via PROAP para o seu período de licença E capacitação, e o 

coordenador se comprometeu a consultar à Pró-Reitoria sobre a validade do pleito. Dando seguimento 

à reunião, foi apreciado no Ponto 1: Requerimento de Defesa – A professora e orientadora Joseania 

Freitas apresentou ao Colegiado a banca examinadora da Defesa de Dissertação da discente  Thanity 

Silva de Andrade programada para o dia (28/06/2022). Após apreciação, o requerimento foi aprovado 

pela plenária. No ponto 2: Requerimento de Qualificação – A professora orientadora Mariela 

Brazón apresentou ao Colegiado a banca examinadora do Exame de Qualificação do discente Jaison 

dos Santos Conceição programado para o dia (10/06/2022). Após apreciação, o pedido foi deferido 

pela plenária. Na oportunidade, o professor orientador Carlos Etchevarne informou que sua 

orientanda, Laís Santos Lima, também irá qualificar. Embora o docente não tenha formalizado 

mediante apresentação do Requerimento do Exame de Qualificação, o Colegiado aceitou apreciar as 

colocações do orientador e aprovou a banca, alertando para que a documentação obrigatória de 

solicitação do Exame fosse entregue à Secretaria.  No ponto 3: Homologação de dissertação: Após 

reativação do vínculo da egressa Neila de Jesus Andrade, o Colegiado resolveu homologar, de forma 

retroativa, a dissertação de mestrado da discente Neila de Jesus Andrade para que os trâmites 

referentes ao cadastro da banca de defesa no SIGAA, a homologação da dissertação no SIGAA e o 

Processo de solicitação do Diploma no SIPAC sejam realizados. No ponto 4: Apresentação e 

aprovação das solicitações de atividades para custeio com uso do recurso PROAP (R$ 9.698,00): 

O colegiado recebeu os pedidos da professora Joseania Freitas e Sidélia Teixeira para custeio de 

(diárias) com recurso PROAP no período em que estiverem em licença capacitação. O Coordenador 

informou que consultou a PROPG que questionou a somatória dos valores solicitados pela professora 

Sidélia, os quais ultrapassam em dobro o valor recebido pelo PPG, alertando para definição da 

finalidade da licença se era para fins do PPG. Diante das colocações, a professora Joseania retirou o 

seu pedido e informou que concordava em ratear de forma mais equilibrada, entre os discentes e os 

demais pedidos apresentados que estão associados ao grande evento da área, que é o SEMBRAMUS. 

A solicitação da professora Rita Maia refere-se a diárias, para poder participar da realização de uma 

mesa em Porto Alegre/RS no evento SEBRAMUS. Também foi apreciada a solicitação de 03 diárias 

em Salvador nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2022 para a docente Dra. Ana Duarte, que irá realizar 

o minicurso do evento A arte e o patrimônio cultural em comemoração aos 20 anos do GREC e 10 

anos do PPGMUSEU no mês de agosto de 2022. O Colegiado aprovou a concessão das diárias para 

Ana Duarte, justificando a relevante contribuição, participação e presença efetiva da docente no PPG 

mesmo sendo de fora. Quanto às proposições dos alunos, o representante discente irá consultá-los e 



apresentar a lista dos interessados em participar do SEMRAMUS/2022. O coordenador se 

responsabilizou em verificar a possibilidade de liberação de ônibus junto ao setor de transporte, visto 

que se trata de um evento da área que tem grande adesão dos alunos da Graduação e da Pós-

Graduação. Devendo ser concedido o auxílio financeiro ou reembolso apenas para quem for 

apresentar trabalho, conforme a disponibilidade do recurso em caixa. Após avaliação dos pedidos, foi 

deferido o custeio de diárias para a docente Ana Duarte e para a docente Rita Maia. Foram indeferidos 

os pedidos da professora Sidélia e da Professora Joseania, e foi recomendado à representação 

estudantil o levantamento das demandas discentes para participação no SEBRAMUS. No ponto 5: 

Evento A arte e o patrimônio cultural – 5 a 11 de agosto. GREC/PPGMUSEU/L2: foi apresentado 

o cronograma do evento e algumas atividades já definidas como palestras, minicursos e o lançamento 

do livro Patrimônio, Culturas e Memória, organizado pelo professor José Cláudio. O evento será 

realizado no Museu de Arte da Bahia (MAB), no período de 05 a 11 de agosto, das 19 horas às 22 

horas, e contará com a participação das professoras Ana Duarte, Rita Maia, Joseania Freitas, Maria 

das Graças entre outros. No ponto 6: Planejamento acadêmico 2022.2: o coordenador alertou a 

todos que o semestre será presencial, devendo os docentes estarem cientes de que as aulas, as defesas 

e os exames de qualificações serão realizados presencialmente. Após a oferta e apreciação dos 

componentes curriculares, o planejamento acadêmico 2022.2 foi aprovado conforme segue: 

FCHJ48- Patrimônio Cultural e Comunicação (68h), docente responsável: José Cláudio Alves de 

Oliveira, total de vagas: 15, sendo 02 para a Graduação em Museologia (alocação espelhada no 

SIAC), 05 vagas para alunos especiais (SIGAA) e 08 vagas para alunos regulares (SIGAA), horário: 

às segundas-feiras, das 08:50 às 12:30 horas. FCHJ40- Patrimônio e Poder (68h) docente 

responsável: Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha, total de vagas: 15 vagas para alunos regulares 

(SIGAA), horário: às terças-feiras, das 13:00 às 16:40 horas e FCHJ51 – Análise Crítica da Imagem 

e Contextos Socioculturais (68h), docente responsável: Mariela Brazon Hernandez, total de vagas: 

15 vagas para alunos regulares (SIGAA), sem oferta para a graduação, sem oferta para alunos 

especiais, horário: às quartas-feiras, das 8:00 às 11:40 horas. Sobre as atividades obrigatórias Prática 

de Pesquisa Orientada I, Prática de Pesqquisa Oreintada II e Prática de Pesquisa Orientada III e 

FCHJ57- Tirocínio Docente, cada aluno solicitará suas matrículas aos seus respectivos orientadores 

de acordo com o seu posicionamento no semestre e de acordo com o fluxograma no curso, devendo 

o orientador validar ou não a solicitação das matrículas nessas atividades. No ponto 7: Seleção 

Aluno Especial 2022.2: de acordo com o planejamento acadêmico deferido na data de hoje, será 

publicado edital para seleção de alunos especiais com ingresso em 2022.2 com oferta de 05 vagas 

para o FCHJ48- Patrimônio Cultural e Comunicação (68h) que será ministrado pelo docente José 

Cláudio Alves de Oliveira. No ponto 8: Troca de Orientações: O colegiado aprovou a solicitação 

da professora Joseania para realizar a troca das orientações de suas orientandas: Aqueline Sieg e 



Amélia Costa, que passam a serem orientadas pelo professor Dr. Marcelo Cunha, e Jéssica Teles 

passa a ser orientada pelo professor Dr. Clovis Britto. As alterações das orientações das alunas 

bolsistas deverão ser informadas as agências CAPES e FAPESB. No ponto 09: O que ocorrer:  foi 

solicitado aos membros deste colegiado a finalização dos ajustes do novo regimento para podermos 

encaminharmos à Congregação da FFCH, e, por consequência, publicar o futuro edital de 

credenciamento e descredenciamento e renovar o PPG. Foi informado sobre o afastamento do 

coordenador para efeito de gozo de férias no período de 22 de junho até 07 de julho; a professora 

Maria das Graças acrescentou que em seu componente PPGMUSEU000000017 - Tópicos Especiais: 

Raça, Gênero, Patrimônio Versus Branquitude, as aulas contaram com a presença do servidor Rafael 

Xucuru-Kariri, com a discussão sobre as Cartas ao Brasil, e que foram extremamente importantes, 

porque representa a fala indígena no curso. Com base na orientação da Secretaria, a professora 

Joseania ressaltou que, se não for necessário a sua orientanda Aqueline Sieg realizar o trancamento 

de Pesquisa Orientada I, por ocasião da não realização da qualificação, que fique como está, e realize 

o Exame numa nova data, sem prejuízos para a aluna; o representante estudantil, José Ivonildo, 

informou ao colegiado que a discente Thanity Andrade sugeriu para que as tutorias dos discentes, que 

auxiliam os mestrandos que precisam de acompanhamento especial, deveriam ser remuneradas com 

bolsa, ou que fossem aproveitadas como complementação de atividade. Ainda sobre a demanda 

discente, o representante estudantil solicitou ao colegiado que fosse revista a aplicação do novo 

barema às atividades complementares, após as reclamações dos alunos que ingressaram antes desse 

novo formato ser estabelecido. O Colegiado acatou a sugestão, incluindo na pauta o ponto 10: 

Barema das Atividades Complementares:  as regras para contabilização da carga horária 

obrigatória de 68 horas de Atividades Complementares serão atribuídas às turmas que ingressarem 

em semestres subsequentes ao da data de aprovação do novo barema, ou seja, será aplicado para as 

turmas ingressantes a partir de 2022.1.  Nada mais havendo, eu, Elizangela Pinto, Assistente em 

Administração do PPGMUSEU, lavrei esta ata que, se achada conforme, será assinada pelos 

presentes. Salvador, 03 de junho de 2022. 
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