
 

 

 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

MUSEOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Aos oito dias do mês de julho de 

dois mil e vinte e dois (2022), às onze horas e quinze minutos (11:15h) da manhã, por meio remoto 

na plataforma Mconf (RNP), foi realizada  reunião extrordinária 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, a 

Assistente em Administração Elizangela Pinto e os docentes Dra. Ana Helena da Silva Delfino 

Duarte,  Dr. Carlos Alberto dos Santos Costa, Dr. Carlos Alberto Etchevarne e o professor Dr. Clovis 

Carvalho Britto para apreciação do ponto de pauta: Ponto 1: Recondução/Eleição da nova 

coordenação do PPGMUSEU – o professor José Cláudio Alves de Oliveira, coordenador em 

exercício, iniciou a reunião comunicando aos presentes que, no dia  doze de julho de 2022, finalizará 

o período de seu 1º mandato como Coordenador deste Programa, e que já foi comunicado pelo setor 

competente. Informou que recebeu o apoio dos docentes e da secretaria do Programa no que se refere 

à recondução e fez ponderações sobre os desafios e dificuldades técnicas, normativas e 

administrativas que o cargo de Coordenação exigem e relatou que seu 1º mandato foi um momento 

de aprendizado. Comunicou que mesmo que esteja sobrecarregado por conta das atribuições docente, 

sua qualificação no doutorado no presente mês e, posteriormente, sua defesa, considera que o alcance 

do seu trabalho à frente do PPGMUSEU nesses dois anos de mandato foi positivo. Mencionou as 

aprovações do PPG em editais, a busca por bolsas, participações em comissões, portarias novas e 

demais normativas que fortalecem o curso na esperança de melhorar a colocação do PPG na avaliação 

da CAPES, por isso, se colocou a permanecer na Coordenação do PPGMUSEU à disposição do corpo 

docente, do corpo discente e do Colegiado. A plenária elogiou o papel desempenhado pelo atual 

coordenador e relatou que sua gestão está sendo muito relevante para todos, justificando que não 

apenas fez o trabalho técnico, mas contribuiu facilitando a discussão, levando o nome do 

PPGMUSEU para outras instâncias e, com entusiasmo, apoiam a sua recondução. A professora Rita 

de Cássia Maia da Silva foi indicada e aceitou assumir o cargo de vice-coordenadora e a docente Ana 

Helena da Silva Delfino Duarte, permanente, foi indicada e aceitou assumir a coordenação da Linha 

de Pesquisa 2 e a substituição à docente Maria das Graças de Souza Teixeira, no Colegiado. As 

indicações foram apreciadas e deliberadas pelo Pleno deste Colegiado, que passará a ter a seguinte 



composição: Profº José Cláudio Alves de Oliveira (Coordenador reconduzido por mais 2 anos), a 

profª Rita de Cássia Maia da Silva (Vice-coordenadora 1º mandato), Profª. Ana Helena da Silva 

Delfino Duarte (Membro representante da Linha 2/Coordenadora da Linha 2), Profº. Carlos Alberto 

Etchevarne (Membro representante da Linha 1/Coordenador da Linha 1) e o representante discente 

José Ivonildo Araújo Terceiro, com suplência da discente Viviane Ferreira. No ponto 2: O que 

ocorrer- O coordenador reeleito para seu 2º mandato agradeceu a colaboração e o apoio de todos. 

Reforçou o convite para participarem do Evento A arte e o patrimônio cultural que será realizado no 

dia 05 de agosto de 2022 no MAB e agradeceu ao professor Clovis Britto pelos livros que chegaram, 

informando que um exemplar será entregue ao PPGMUSEU para doação à Biblioteca Isaías Alves 

da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 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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