
 

 

 

 

 

 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Aos seis dias do mês de maio 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 e 

o representante discente José Ivonildo Araújo Terceiro. Após justificar a ausência de Elizangela Pinto 

que, se encontra em gozo de férias, iniciou-se a reunião com o informe de que  não houve reunião da 

PROPG, que a instalação e tombo dos equipamentos novos e a instalação dos 02 (dois) aparelhos de 

ar condicionado do LabMuseu foram solicitadas, e  as dispensas de tirocínio e trancamentos, 

aprovados em abril, foram registrados nos históricos dos requerentes. No ponto 1: Pedido de 

reconsideração da homologação de dissertação de Maris Stella Schiavo – o coordenador fez a 

leitura da carta que foi enviada pela aluna ao PPG comunicando os motivos pelos quais atrasou a 

entrega da dissertação. Os membros deste colegiado fizeram as suas considerações e deliberaram pela 

manutenção do indeferimento da homologação da dissertação pela maioria dos votos e duas 

abstenções, com recomendação de que a aluna faça uma nova seleção. Foi recomendado também que 

a aluna Ana Coelho (2019), sem consulta e sem esperar vir mediante processo, fosse cobrada pelo 

PPG sobre a data de sua defesa para que não ocorra o mesmo sendo cancelada do curso. No ponto 2: 

Homologação de Dissertação – Foi homologada a dissertação de mestrado da discente Régia Ignez 

Moura Ribeiro dos Anjos a pedido do seu orientador Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha. No 

ponto 3: Requerimentos para Exame de Qualificação: foram apreciadas e aprovadas as 

composições das bancas dos Exames de Qualificação das discentes Aqueline Santana Sieg, Amélia 

Pereira Costa, Ana Letícia Rodrigues Ribeiro e Jéssica Cristina Teles dos Santos, incluíndo o 

requerimento do discente Jairo José Campos por solicitação do orientador Clovis Britto. No ponto 4: 
Tirocínio Docente: Redistribuição de alunos para supervisão da atividade pelos seus respectivos 

orientadores: foi formalizado a distribuição dos alunos com supervisão dos seus respectivos 

orientadores para realização da Atividade Obrigatória de FCHJ57-Tirocínio Docente (68h) que foi 

acompanhada pela professora Joseania até o dia 18/04/2022. Os orientadores, a partir do dia 

19/04/2022 deverão acompanhar o desenvolvimento do Tirocínio e, ao final, avaliar seus orientandos 

tirocinantes, mediante apresentação do relatório da atividade discente, que deverá ser apresentado ao 



Colegiado. No ponto 5: Processo nº 23066.021816/2022-21 – Neila de Jesus Andrade: a 

coordenação informou que foi necessário constituir o processo para solicitar a reativação do vínculo 

da aluna no PPG, para que os trâmites de conclusão do curso fossem iniciados e concluídos para a 

expedição do seu diploma. Informou que consultou o orientador, Prof. Dr. Gilson Magno, que 

confirmou a realização da defesa, as recomendações da banca para correções e a aprovação da aluna 

registrada na ata de defesa. O PPGMUSEU confirmou o depósito da disssertação final no repositório, 

o depósito das dissertações encadernadas na biblioteca da FFCH e na Biblioteca Central da UFBA e 

a aprovação da aluna na ata de defesa. O PPG não encontou a ata de homologação da dissertação que 

se faz necessário para dar seguimento aos trâmites de homologação da dissertação no SIGAA. Foi 

pedido ao colegiado a apreciação da carta de comunicação sobre a situação da aluna, assinada pelo 

orientador, e para a apróxima reunião, ratificar a homologação retroativa da dissertação para que os 

processos de concluão sejam iniciados. A solicitação foi aprovada pelo Colegiado. No ponto 6: 

Programas dos novos componentes curriculares obrigatórios: Exame de Qualificação (34h) – 

Joseania Freitas; Pesquisa Museológica II (51h) – Sidélia Teixeira; Seminário de Pesquisa 

Museológica (68h) – Clóvis Britto; Metodologia para o Tirocínio Docente (68h) – Joseania 

Freitas. A profesora Joseania Freitas informou que não fez os programas, porque não tem pretensão 

de continuar no PPG, e que se desobriga dessa tarefa, deixando para os demais professores a 

providência dos programas dos componentes Exame de Qualificação (34h) e Metodologia para o 

Tirocínio Docente (68h). Os programas elaborados pela professora Sidélia Teixeira e pelo Professor 

Clóvis foram apresentados, discutidos e aprovados. Já os componentes  de Exame de Qualificação 

entrarão em vigor no currículo após a aprovação do novo regimento e da proposta de reforma 

curricular pela PROPG, Congregação da FFCH e pelo CAE. No ponto 7: Aprovação do novo 

Regimento Interno do PPGMUSEU: a professora Maria das Graças sugeriu repensar o termo “de 

maneira ampla” escrito no capítulo I. Sugeriu para o capítulo 2, item 2 que no trecho sobre professor 

colaborador deveria demarcar que o docente externo não ministraria disciplina obrigatória. Deveria 

demarcar que são habilitados a ministrar apenas as disciplinas optativas. No 3 capítulo, sobre 

professor visitante, sugeriu indicar no texto que esses professores são selecionados por edital. 

Questionou, se no inciso 4º, o credencionamento e descredenciamento, tem de passar novamente por 

edita,l porque não vê necessidade de ser assim. No inciso 1 do Art.4º, sobre linhas de pesquisa, 

criticou a redação do trecho, e o professor José Cláudio explicou que é exatamente nestes moldes que 

funcionará a criação de novas linhas. No capítulo 3 do Art. 6, sobre a constituição do colegiado, 

sugeriu que a composição deveria ser vinculada a docentes permanentes do Departamento de 

Museologia, o que a professora Rita Maia concordou. A Dra. Joseania colocou que muitos docentes 

permanentes externos também têm um compromisso muito grande com o programa e têm condições 

de assumir a composição do colegiado. Art. 10 inciso 1, sobre eleição para coordenador e vice, em 



votação secreta, questionou que a eleição não deveria ser secreta, que sempre foi realizada em plenária 

com os professores e professoras permanentes, sugerindo a troca do termo. No trecho, sobre 

homologações de qualificações e defesas, na letra “o)”, sugeriu incluir o termo “defesa final da 

dissertação” para não deixar o termo dissertação vago. Na letra “q)” pediu para trocar o termo 

“pessoas” por “docentes”. As devidas colaborações apontadas em reunião foram inseridas no texto 

pelo Coordenador que, ao finalizar este ponto de pauta, sugeriu à professora Maria das Graças que 

colocasse as demais observações no texto e enviasse para os demais membros do colegiado. No ponto 

8: O que ocorrer – A professora Rita Maia informou que sua orientanda, Djane Conceição, não 

enviou o material de qualificação, conforme foi combinado entre orientadora/orientanda. Informou 

que a aluna tem material e conteúdo para a qualificação, mas que tem problema com a escrita. 

Ressaltou que não qualificou no semestre passado (2021.2) porque precisou reescrever o material que 

não estava no padrão de escrita acadêmica e científica desejado. A professora Maria das Graças 

relatou que as suas orientandas não apresentaram nenhum material para qualificação, alertando que 

abrirá mão das orientandas, se não entrarem em contato para entregar a produção da qualificação. Na 

oportunidade, mencionou que a defesa do seu orientando, Ivonildo Araújo, está bem encaminhada e 

será realizada em setembro. Nada mais havendo, eu, Elizangela Pinto, Assistente em Administração 

do PPGMUSEU, lavrei esta ata que, se achada conforme, será assinada pelos presentes. Salvador, 06 

de maio de 2022. 
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