
 
 

 

 

 

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA. Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e 

dois (2022), às quatorze horas (14:00h), reuniram-se, por meio remoto na plataforma Mconf (RNP), 

os seguintes membros do Colegiado: Professor e Coordenador Dr. José Cláudio Alves de Oliveira, a 

professora Dra. Rita de Cássia Maia da Silva, a profª Dra. Ana Helena da Silva Delfino Duarte, o 

professor Dr. Carlos Alberto Etchevarne e o representante discente e membro deste Colegiado José 

Ivonildo Araújo Terceiro. Também estavam presentem a professora Dr. Luciana Ferreira Costa e a 

Assistente em Administração Elizangela Santana Pinto, reunidos para discutir os seguintes pontos: 

Item 1: Processos; Item 2: Atividades Complmentares; Item 3: Relatórios de Tirocínio Docente 

(2022.1); Item 4: Distribuição do Recurso PROAP; Item 5: Requerimentos de Defesas; Item 6: 

Situação da discente Viviane Lima; Item 7: Finalização e aprovação do Regimento após 

considerações da PROPG. Ajustou-se a pauta com o acréscimo o item 8: Finalização do Estágio 

Pós-doc da prof.ª Drª. Luciana Costa e o item 9:  Ampliação da carga horária de componente 

optativo, finalizando com o item 10: O que houver. A reunião foi aberta e conduzida pelo professor 

José Cláudio, com a informação de que a reunião da PROPG, referente ao mês de agosto, foi 

acompanhada pela professora Maria das Graças, devido a licença do mesmo. Salientou que nesta 

reunião não tratou de assuntos relacionados ao Curso. Reforçou que o recurso PROAP precisa ser 

usado até o dia 20/10/2022 e informou que o recurso PROAP 2022 já foi praticamente todo utilizado, 

inclusive, comunicou aos presentes que no dia 06/10/2022 pediu uma ajuda à PROPG para 

complementação, haja vista que, o PPGMUSEU ficaria com déficit para custear os auxílios 

financeiros de 03 (três) dos 13 alunos que tiveram suas solicitações aprovadas. Informou que a 

PROPG acatou a solicitação de complementação do valor dos 03 (três) auxílios financeiros, 

totalizando R$ 960,00, sendo R$ 320,00 cada auxílio. Comunicou que fez a reconsideração ao 

relatório quadrienal (2017-2020), engrandeceu o texto com o plano elaborado pela professora Sidélia 

Teixeira, de 2017, atualizou e enviou para análise da PROPG. Aguardou o posicionamento da PROPG 

para saber se seria necessário corrigir alguma informação, respeitando o formato sugerido e, como 

não houve manifestação para correção do texto, o pedido de reconsideração foi efetivamente enviado 

à CAPES no dia 30/09/2022, e recebeu a homologação pela PROPG. Atentou que na reconsideração, 

cerca de 50% do que foi interposto sobre vários itens poderá ser ajustado, e os outros 50% de um 

único item poderá não ser ajustado porque trata-se da produção discente/docente porque está 



baixíssima e talvez não seja reconsiderado. Sobre a comissão de Heteroidentificação disse que houve 

reunião na Congregação que tratou sobre este assunto, não esteve presente, mas informou que o curso 

de Museologia participará do processo. Informou também que haverá redução automática da carga 

horária dos componentes da Universidade para o mínimo de 15 horas a partir do semestre 2023.1. 

Alertou que o Programa ficou com excedente de 03 cotas de bolsa CAPES e nenhum aluno ou 

orientador manifestou interesse e o cadastro será feito até o dia 17/10/2022. A secretaria informou 

que das 03 cotas que estavam excedentes, conseguimos implantar 01 bolsa para a discente Djane 

Moura, e solicitou ao representante estudantil que verificasse novamente com seus pares e retornasse 

para a Secretaria. O professor informou que a discente Camila Biondi também foi contemplada com 

a 01 bolsa FAPESB, e colocou que, possivelmente, termos, através da portaria nº 155 da CAPES, 

mais 02 (duas) bolsas caso o PPGMUSEU seja aprovado.  Em seguida, foi concedida a fala à 

professora Ana Duarte, que informou ter se reunido com a discente Maria Solenar, na condição de 

coorientadora, e a discente não está apresentando devolutivas. Fará novo agendamento e comunicará 

ao Programa para evitar problemas futuros no processo de coorientação em relação aos atrasos, e o 

professor José Cláudio comunicou que a professora Maria das Graças confirmou 03 (três) de suas 

orientandas com provável trancamento do curso neste semestre. A professora Ana Duarte falou sobre 

os seus orientandos Humberto Torres e Aylana Canto, disse que estão indo bem e tentando 

publicações discente/docente e pediu esclarecimentos sobre como a avaliação da produção será 

considerada, e o professor José Cláudio informou que será por meio do cruzamento de dados. A 

professora falou que os discentes e docentes têm de manter os seus Lattes atualizados para que o 

cruzamento de dados seja efetivo, e o professor José Cláudio reforçou que, na avaliação CAPES, 

mantivemos a nota 3 por conta da infraestrutura, estrutura e a produção docente, todos com conceitos 

muito bom, sendo o ponto fraco a produção discente/docente que caiu e tem peso relevante na 

avaliação. Continuou os informes com a notícia do peticionamento do edital nº 16 que foi feito em 

07/10/2022, após o peticionamento a PROPG irá passar o momento que o Programa poderá publicizar 

o edital para 02 (duas) vagas para Pós-Doutorado. No edital nº 16, em vez de acessar às vagas como 

no PNPD através de seus Projetos de Pesquisas, os candidatos interessados irão acessar às vagas por 

meio do Projeto Proposto pelo PPG, além de darem aulas na graduação do Curso de Museologia e no 

próprio PPGMUSEU, se aprovados. Encerrando os informes, acrescentou na sequência da pauta os 

pontos referentes à formalização do encerramento do estágio Pós-doutoral da professora Luciana 

Costa e a alteração da carga horária do componente optativo ofertado pela professora Maria das 

Graças.  No Item 1: Processos – Foram analizados e aprovados os documentos que compuseram os 

processos a seguir: nº 23066.053874/2022-14 (Dispensa de Tirocínio Docente) pleiteada pelo 

discente Raimundo Maris. O mesmo comprovou vasta experiência docente de nível superior e teve 

seu pedido acatado pelo Colegiado, após consulta ao regimento interno. Processo nº 

23066.046817/2022-89 (Trancamento Total) foi pleiteado pela discente Cátia Silene de Almeida 

Chaves. Após a leitura do requerimento e exposição da justificativa ao pleito requerido no semestre 



letivo de 2022.1, o Colegiado deferiu o trancamento total que será realizado fora do prazo. Ressalta-

se que, para efetivação do registro de trancamento total fora do prazo, este Colegiado solicitará ao 

NAREP a correção dos registros de reprovação por falta em 2022.1, haja vista que a discente 

constituiu processo no prazo, mas só foi analisado na data de hoje, 07/10/2022, devido ao atraso no 

recebimento deste processo foi registrado as reprovações por falta no histórico da discente.  Por fim, 

o processo nº 23066.046796/2022-00 (Aproveitamento de Disciplinas) que foi pleiteado pela 

discente Andrea de Matos Machado. O processo foi instruído com as devidas ementas, histórico e 

conceitos alcançados; Após análise, o Colegiado acatou a correlação dos estudos apresentados e 

deferiu favoravelmente pelo aproveitamento das disciplinas ICIA69 – O Museu como Ambiente de 

Informação 17h, EBAA56 – TE - Curadoria e Expografia 68h e HACB69 – Tópicos Especiais sobre 

a Universidade II 34h. Item 2: Atividades Complementares – foi aprovado a carga horária máxima 

de 68 horas de Atividades Complementares para as discentes Joseneide Conceição, Aylana Canto e 

Silvia Raquel, mediante comprovação das atividades previstas no barema. Item 3: Relatórios de 

Tirocínio Docente (2022.1)- O Colegiado recebeu e aprovou os relatórios que comprovam a 

realização da Atividade Obrigatória de Tirocínio Docente dos discentes Maria Solenar, Edmara 

Maurício, Laís Lima, Humberto Torres e Joseneide Conceição. Os relatórios serão arquivados no 

PPGMUSEU, recomendando o registro dos resultados da Atividade no SIGAA pelos 

docentes/orientadores. Item 4: Distribuição do Recurso PROAP – Com base na lista com a relação 

dos 13 alunos interessados no auxílio financeiro para ir ao SEBRAMUS, entregue ao Colegiado no 

dia 06/06/2022, apresentada e aprovada na reunião do dia 08/07/2022, após os cálculos e análise do 

Colegiado, foi aprovada a concessão de 01 auxílio financeiro no valor de R$ 320,00 para cada discente 

que teve o aceite para apresentação de trabalhos. O coordenador informou que solicitou, via PROPG, 

a complementação de 3 auxílios financeiros devido à inexistência de recurso em caixa para custeio 

dos 13 alunos aprovados. A PROPG autorizou o custeio de mais 3 auxílios, totalizando R$960,00. 

No entanto, o PPGMUSEU não executou a abertura de dois destes processos autorizados pela PROPG 

pelos motivos a seguir: 1º - uma das discentes possuía vínculo como aluna especial e não pode haver 

custeio de auxílios para estudantes nessa categoria; 2º - uma das discentes desistiu da viagem 

alegando que, mesmo com o auxílio, não teria condições financeiras para se manter nos dias do 

evento. Desse modo, a PROPG, que entraria com a complementação de R$ 960,00 para as três alunas, 

irá complementar apenas a diferença equivalente a R$ 166,09. No dia 22/09/2022, o Colegiado 

recebeu mais uma solicitação para custeio de diárias para participação no evento SEBRAMUS. A 

solicitação, encaminhada pelo docente Marcelo Cunha, foi apreciada pelo Colegiado e, tendo em vista 

a inexistência de recursos em caixa, o pleito foi indeferido. Em suma, a distribuição do recurso 

PROAP alcançou 11 alunos e 04 docentes em 2022. Item 5: Requerimentos de defesa – o 

coordenador profº José Cláudio fez a leitura dos requerimentos das defesas das discentes Aylana 

Teixeira Pimentel Canto e Silvia Raquel de Souza Pantoja. Os requerimentos foram submetidos à 

apreciação dos membros deste Colegiado que, após analisar a formação das bancas examinadoras, 



deferiram os pleitos. Item 6: Situação da discente Viviane Lima – A secretaria do Programa 

informou que a discente foi reprovada no exame de qualificação em 2022.1 e precisava refazê-lo o 

quanto antes, pois deveria atentar-se aos prazos para a defesa de sua dissertação e conclusão do curso. 

Os presentes chamaram a atenção pelo fato da  aluna ter sido bolsista FAPESB, alertando que deveria 

estar ciente das punições que recaem tanto para o orientando quanto para o orientador, sobretudo no 

que se refere à devolução de valores pagos. Foi decidido em comum entendimento, que o Programa 

deverá conversar antes com a discente para entender o que está acontecendo e, a partir daí, o 

Colegiado poderá tomar uma posição a respeito da situação. O representante discente informou que 

a referida aluna irá comparecer em breve para explicar o que está acontecendo. Item 7: Finalização 

e aprovação do Regimento após considerações da PROPG - O coordenador informou que a 

senhora Ana Paula, servidora da PROPG, realizou a revisão final do texto do novo regimento do 

PPGMUSEU e retornou com as correções. Detalhou que duas das sete considerações feitas pela 

servidora foram devolvidas pelo PPGMUSEU com dúvidas e as demais foram aceitas. Sobre a 

recomendação de não condicionar a formação do aluno a elementos externos como a publicação em 

revistas qualificadas, o professor Carlos Etchevarne sugeriu a criação de um número temático de uma 

revista interna para acolher as publicações dos alunos e docentes e, os orientadores, alertá-los sobre 

a necessidade de publicar em revistas qualificadas. O PPGMUSEU aguardará o retorno da revisão 

aos questionamentos propostos, e a professora Rita Maia afirmou que  o Regimento agora está 

completo e consistente.  No item 8: Finalização do Estágio Pós-doc da prof.ª Drª. Luciana Costa 

– A professora Luciana Ferreira Costa iniciou a sua fala agradecendo ao Programa e ao Coordenador 

por tê-la recebido para a realização do Estágio Pós-doutoral. Agradeceu aos membros do Colegiado 

por ter acolhido a sua proposta de trabalho junto ao Programa e deu continuidade à fala relatando as 

atividades desenvolvidas. A docente participou de bancas de defesas e qualificações no PPGMUSEU, 

ministrou disciplina optativa no Programa com abertura de vagas para alunos da graduação e alunos 

especiais, participou da aula Magna do semestre letivo de 2022.1, entre outras atividade e eventos 

desenvolvidos ao longo do estágio que se iniciou em outubro de 2021, finalizando em outubro de 

2022, sob a supervisão do professor José Cláudio Alves de Oliveira. Os membros do Colegiado 

agradeceram a contribuição e avaliaram a participação da docente como positiva e de relevância para 

o Programa. No item 9:  Ampliação da carga horária de componente optativo – A docente Maria 

das Graças de Souza Teixeira, solicitou ao Colegiado a alteração da carga horária do componente 

optativo PPGMUSEU000000017 - TÓPICOS ESPECIAIS: RAÇA, GÊNERO, PATRIMÔNIO 

VERSUS BRANQUITUDE de 34 horas para 68 horas. Diante da boa avaliação que a docente fez a 

respeito da aceitação do componente ministrado em 2022.1, veio junto ao Programa solicitar a 

alteração da carga horária para 68 horas. O Colegiado aprovou a solicitação. Item 10: O que ocorrer 

– O professor José Cláudio informou que já fez a entrega da câmera fotográfica no PPGMUSEU no 

dia 07/10/2022, e a professora Ana Duarte apresentou uma dúvida sobre a quantidade de páginas da 

dissertação no PPGMUSEU, o professor José Cláudio esclareceu que no regimento não temos um 



número de página fixo, e pediu para a docente sugerir essa informação com uma nova inserção no 

texto do regimento. O representante estudantil disse que em alguns documentos de outros Programas 

essa especificação vai de 100 páginas, no mínimo, e 300 páginas no máximo, sendo que os Programas 

é que normatizam essa informação. A docente Ana Duarte informou que seria melhor ouvir o coletivo 

e decidir a quantidade de páginas que será definida para as dissertações do PPGMUSEU. O professor 

Carlos Etchevarne e a professora Rita Maia defenderam a ideia de que não é a quantidade de páginas 

que qualifica o trabalho, e pensam que é complicado definir número de páginas e que essa delimitação 

deveria ficar a cargo do orientador. O professor Etchevarne sugeriu ouvir os demais docentes sobre 

o assunto para trazer na próxima reunião. Nada mais a registrar, encerrou-se a reunião. Eu, Elizangela 

Pinto, lavrei esta ata que, se achada conforme, será assinada pelos presentes. Salvador, 07 de outubro 

de 2022. 

 

 

Ana Helena da Silva Delfino Duarte -  
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