
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERRATA DA ATA Nº 5818/2022 - PPGMUSEU (12.01.56.28) 

 REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM MUSEOLOGIA/UFBA 

 

 

 

Errata nº 01/2022   

 

Onde se lê: "foi precionada a defender e irá defender" 

Leia-se: foi pressionada a defender e irá defender 

 

 

Errata nº 02/2022  

 

Onde se lê: "[...] o Colegiado deve informar ao Departamento de lotação os docentes que estão 

ministrando disciplinas com suas respectivas cargas horárias, o qual deve acompanhar o 

cumprimento da carga horária mínima para seu regime de trabalho. A docente Joseania Freitas 

disse que, se não contabiliza a carga horária de Tirocínio Docente nem das Pesquisas, abrirá mão 

dos seus orientandos e alunos tirocinantes." 

 

Leia-se: [...] o Colegiado deve informar ao Departamento de lotação os docentes que estão 

ministrando disciplinas com suas respectivas cargas horárias, o qual deve acompanhar o 

cumprimento da carga horária mínima para seu regime de trabalho. A docente Joseania Freitas 

disse que, se não contabiliza a carga horária de Tirocínio Docente nem das Pesquisas, abrirá mão 

dos seus orientandos e alunos tirocinantes. A docente foi informada naquele instante que Pesquisa 

Orientada II e III e também Tirocínio Docente não estavam contando, pois até 2018, antes do 

SIGAA, o SIAC computava. A docente, naquele momento foi informada que as 9 horas no 

PPGMuseu não tinham nenhum registro de carga horária, válida para o Departamento, sendo as 

horas assim divididas: 3 horas de orientações (Pesquisa para a qualificação) e 2 horas de 

orientações (pesquisa para defesa) e 4 horas de Tirocínio Docente.  



 

 

Errata nº 03/2022  

 

Onde se lê: "No ponto 1: Homologação de dissertação – Maris Stella Schiavo: a homologação da 

dissertação foi indeferida pelo Colegiado mediante apuração de 04 votos pela não homologação e 

01 abstenção, alertando sobre o não cumprimento do prazo regulamentar de 60 dias após a 

defesa." 

 

Leia-se: No ponto 1: Homologação de dissertação – Maris Stella Schiavo: a homologação da 

dissertação foi indeferida pelo Colegiado mediante apuração de 04 votos pela não homologação e 

01 abstenção, alertando sobre o não cumprimento do prazo regulamentar de 60 dias após a defesa, 

pois a discente foi vinculada ao Programa em 2017.1 e, com todos os prazos regimentais 

extrapolados, o Colegiado estabeleceu o acordo para que a defesa fosse realizada até dezembro de 

2020. Após defesa realizada em 17/12/2020, a discente somente entregou o arquivo da dissertação 

final corrigida para apreciação e anuência do orientador em 20/12/2021 o qual, emitiu via e-mail, a 

sua anuência sobre as correções realizadas e solicitou a homologação da dissertação em 

21/12/2021, computando mais de 336 dias de atraso contados a partir da data da defesa e até a 

presente data, a discente não fez o depósito do material encadernado. 
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