
 
 

 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. No dia oito do mês de julho 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 que secretariou a sessão. O professor José Cláudio iniciou os informes comunicando 

que a reunião da PROPG foi direcionada apenas para o programa Capes Print. Quanto aos informes 

internos, chamou a atenção para o aumento dos casos de contaminação por Covid-19 e orientou os 

presentes a alertarem as pessoas mais próximas a usarem máscaras sempre que possível. Falou sobre 

a resposta positiva do Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais 

Especiais - NAPE - para o acompanhamento especial do aluno regular Christiano Boaventura Britto 

Alves, informando que este trabalho profissional já está sendo realizado pelo Núcleo. Ratificou que 

a qualificação de Jaison Santos da Conceição, que já havia sido aprovada, foi suspensa a pedido da 

orientadora, que se responsabilizou em reagendar o exame em breve. Sobre o indeferimento da 

homologação da dissertação de mestrado de Maris Stella Schiavo, comunicou aos presentes que a 

aluna submeteria o processo de reconsideração à Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas, no mês de agosto, e finalizou a sua fala trazendo a programação do Evento A Arte e o 

Patrimônio Cultural que já está disponível na rede para consulta e inscrições. Em seguida, a palavra 

foi franqueada à professora Joseania Miranda Freitas. Primeiramente, a docente informou que a 

dissertação final da discente Thanity Andrade se encontra em fase de finalização e revisão para 

depósito do material final no PPG e, em seguida, dispôs a programação final das atividades 

acadêmicas planejadas pela Linha 1. A última atividade contará com a participação da docente da 

UNB, Dra. Marijara Queirós, que discutirá sobre a Museologia, do ponto de vista da estrutura das 

pesquisas. Com a palavra, a professora Maria das Graças solicitou um ponto de pauta para apreciação 

do pedido de Defesa do discente José Ivonildo Araújo Terceiro, e informou que assumiu a 

coordenação do PPGMUSEU por 15 dias, na ocasião do afastamento do Coordenador, por motivo de 

férias. Disse que, no período que esteve à frente da coordenação, pôde participar da reunião da 

PROPG realizada no dia 30/06/2022 e coordenada pelo professor Ronaldo. Na reunião, o professor 

Ronaldo tratou sobre o Capes Print, e recomendou que os eventos, mesmo que internos, fossem 



encaminhados para o canal da PROPG no Youtube para divulgação. Assinalou que a Pró-Reitoria se 

colocou à disposição para que os PPGs possam ter uma melhor avaliação, e comunicou o saldo de 

bolsas que serão destinadas aos alunos em situação de vulnerabilidade. A este respeito, a Pró-

Reitoria recomendou aos PPGs que incentivassem seus alunos a se inscreverem nos editais da 

PROAE porque é um critério obrigatório para a concessão dessas bolsas. Tendo em vista a 

complexidade dos formulários exigidos pela PROAE, a PROPG informou que também vem 

buscando a readequação para que os alunos possam conseguir efetuar completamente o cadastro. A 

professora Maria das Graças finalizou os informes da PROPG, dizendo que o edital de contratação 

de pesquisadores visitantes, para o ano de 2023, será publicado nas próximas semanas e será 

possibilitado ao docente visitante estrangeiro a concessão de bolsa de incentivo. Em seguida, relatou 

que o componente curricular PPGMUSEU000000017 – Raça, Gênero e Patrimônio versus 

Branquitude havia sido encerrado, e que gostaria de rever o programa do componente para o 

aumento da carga horária de 34 horas para 68 horas, pois os discentes queriam cursar, mas 

consideraram a carga horária baixa. Informou que o andamento do semestre foi muito positivo e 

produtivo devido às discussões que o componente proporcionou. Finalizado os informes, a reunião 

seguiu com a apreciação do ponto 1: Requerimentos para os Exames de Qualificação: Foi feita a 

leitura dos requerimentos para conhecimento das composições das bancas examinadoras. Após 

leitura, o pleno aprovou a banca de qualificação do discente Humberto Torres Gonzales e aprovou a 

banca de qualificação de Camila Guerreiro, com recomendação de substituição do membro suplente 

externo com título de Mestrado por um membro suplente externo com título de Doutorado. No 

ponto 2: Requerimento de Defesa: os membros deste Colegiado acataram a solicitação da 

orientadora professora Maria das Graças e a banca de defesa do discente José Ivonildo Araújo foi 

aprovada e será realizada no dia 15/09/2022, devendo a orientadora encaminhar a documentação 

obrigatória que formaliza o pleito. No ponto 3: Atividades Complementares: os discentes 

Josenilto Rodrigues e Ana Coelho apresentaram ao Programa as comprovações de atividades para 

complementação da carga horária. Após análise, o Colegiado aprovou o cumprimento da carga 

horária máxima de 68 horas para ambos. O registro será realizado no histórico pela Secretaria do 

Programa. No ponto 4: PROAP: o professor José Cláudio confirmou a requisição do ônibus ao 

setor de transportes desta Universidade para condução das bailarinas que irão realizar uma 

apresentação na abertura do evento A Arte e o Patrimônio Cultural e se dispôs a realizar outro 

pedido para atender aos discentes que irão participar do SEBRAMUS em dezembro, em Porto 

Alegre, RGS, solicitando a lista geral contendo RG e número de matrícula ao representante 

estudantil. Em seguida, apresentou a lista dos 10 alunos do PPGMUSEU interessados em participar 

do SEBRAMUS. Registrou que os interessados poderão utilizar o ônibus, sem necessariamente 

precisar apresentar trabalho e, aos que apresentarão trabalhos e que estão regularmente vinculados 

ao Programa, poderão ter o apoio do recurso PROAP por meio de concessão



de auxílios financeiros ou reembolsos. Solicitou à professora Rita Maia que incentivasse os alunos da 

graduação a participarem também do SEBRAMUS, devendo apresentar uma lista contendo a relação 

dos interessados matriculados na graduação para que sejam incluídos na relação de solicitação do 

transporte. A professora Joseania Freitas informou que o evento será em dezembro e que seria inviável a 

participação de sua orientanda Thanity Andrade, porque, provavelmente, já estaria com a matrícula 

desativada. Após orientação da secretaria do PPGMUSEU, a docente concordou que, se no percurso 

de conclusão da aluna o vínculo ainda estiver ativo, a participação de Thanity Andrade e de Silvia 

Raquel seria recomendada. Na oportunidade, a docente retirou o seu pedido de revisão/tradução, 

porque estará de licença e não poderá usufruir do recurso PROAP, mantendo-se a solicitação das 

diárias para o SEBRAMUS. Dando prosseguimento, o professor José Cláudio solicitou às 

professoras Rita Maia e Joseania Freitas, as suas respectivas programações referentes à participação 

no SEBRAMUS, para que a secretaria organize e proceda as solicitações das diárias e/ou passagens 

no sistema SCDP com antecedência e as docentes se comprometeram em enviar. Logo em seguida, 

colocou para apreciação a solicitação de 03 (três) diárias para a docente Natália Marques da Silva, 

justificando que a participação da docente é uma relevante contribuição para o evento e para a 

internacionalização do PPGMUSEU, e informou que as passagens já haviam sido custeadas com 

recursos via edital PAEP 2022 da Capes, mas devido à revisão de cálculos, notou-se que não seria 

possível custear também as diárias e, por isso, solicita a concessão do custeio via PROAP. Também 

deu ciência ao Colegiado do pedido feito pela professora Ana Duarte para trocar as diárias por 

passagens aéreas. Em votação, a plenária acolheu e aprovou as solicitações. No ponto 5: Relatórios 

de Tirocínio Docente: Os relatórios e pareceres dos alunos da turma 2021.1, recebidos pelo 

Programa, foram apresentados ao Colegiado e os docentes responsáveis deverão lançar os resultados 

da Atividade no SIGAA, com recomendação de que os discentes que não entregaram os seus 

relatórios deveriam fazê-lo no próximo semestre para que os orientadores possam registrar os 

resultados no SIGAA. Todos os relatórios ficarão arquivados no Programa para consulta. No ponto 

6: Planejamento Acadêmico 2022.2: para conhecimento da plenária e possíveis correções, foi 

apresentado o planejamento acadêmico 2022.2 aprovado e formalizado no sistema SIGAA, sendo: 

FCHJ40- Patrimônio e Poder (68h), Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha, às terças-feiras, 

das 13:00 às 16:40 horas, FCHJ48- Patrimônio Cultural e Comunicação (68h), José Cláudio Alves de 

Oliveira, às segundas-feiras, das 08:50 às 12:30 horas. FCHJ51 – Análise Crítica da Imagem e 

Contextos Socioculturais (68h), Mariela Brazon Hernandez, às quartas-feiras, das 8:00 às 11:40 horas 

e as Atividades Obrigatórias de Prática de Pesquisa Orientada I, II e III e FCHJ57- Tirocínio 

Docente, com recomendação de que cada aluno solicitará suas matrículas em atividades aos seus 

respectivos orientadores. Não houve manifestação contrária ao Planejamento Acadêmico. No ponto 

7: Substituição dos coordenadores das Linhas 1 e Linha 2 e dos membros do Colegiado 

afastados para capacitação, foi feita a solicitação para que indicassem os(as) substitutos(as) das 



docentes Maria das Graças e Joseania Freitas, enquanto estiverem afastadas para licença capacitação. 

A professora Joseania Freitas informou que o professor Dr. Marcelo Cunha poderá assumir a 

coordenação da linha 1 e a posição no Colegiado se nenhum professor se disponibilizar. O professor 

Dr. Carlos Alberto Etchevarne informou que assumirá a coordenação da Linha 1 e substituirá a 

professora Joseania no Colegiado no período do afastamento. Quanto à linha 2, não foram feitas 

indicações. Nestes termos, fica aprovada a substituição da coordenação da linha 1 e do membro 

representante desta linha no Colegiado. No ponto 8: Recondução/eleição do cargo de 

Coordenador: ficou decidido que a apreciação deste ponto será realizada, em reunião 

extraordinária, logo após o encerramento desta sessão. No ponto 9: Regimento: O coordenador do 

PPGMUSEU informou que solicitou ao professor Dr. Carlos Costa a leitura final do texto do novo 

regimento, mas que, até aquele momento, o docente não havia dado retorno sobre algum adendo ou 

exclusão de conteúdo no documento. No ponto 10: O que ocorrer: O professor José Cláudio 

reforçou o convite para as pessoas participarem do Evento A Arte e o Patrimônio cultural nos dias 

05, 09, 10 e 11 de agosto no Museu de Arte da Bahia. Nada mais havendo, eu, Elizangela Pinto, 

Assistente em Administração do PPGMUSEU, lavrei esta ata que, se achada conforme, será 

assinada pelos presentes. Salvador, 08 de julho de 2022. 
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