
 
 

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte, deu-se início a 14ª Reunião do Colegiado do 1 
Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural (PPGap), de natureza 2 
ordinária, às nove horas, por meio virtual em decorrência da suspensão das atividades presenciais 3 
promovidas pela pandemia da COVID-19, para tratar dos seguintes temas: Ponto 1- Informes; 4 
Ponto 2- Aprovação da Ata da reunião de 11/12/2019; Ponto 3- Distribuição das orientações 5 
de mestrado; Ponto 4- Convênio com a Universidade de Coimbra; Ponto 5- Relatório 6 
Sucupira; Ponto 6- Possibilidade de aulas virtuais; 7- O que ocorrer. Estavam presentes os 7 
membros do colegiado, os professores Carlos Alberto Santos Costa (Coordenador do PPGap), 8 
Carlos Alberto Etchevarne, Fabiana Comerlato, Henry Luydy Abraham Fernandes, Maria da 9 
Conceição Lopes, Ricardo Jose Brügger Cardoso (Vice-Coordenador do PPGap), Sabrina 10 
Damasceno Silva, Suzane Tavares de Pinho Pêpe, Wilson Rogério Penteado Júnior e o 11 
representante discente Paulo Ricardo Bosque dos Reis. O coordenador do programa, Carlos 12 
Costa, cumprimentou os presentes e abriu a reunião com o Ponto 1- Informes. A Profa. Sabrina 13 
Damasceno Silva informou que integra a comissão Qualis Livro da Capes, indicada pela 14 
coordenação do colegiado, e que foi notificada que as atividades da comissão estariam suspensas 15 
em função da pandemia da COVID-19. Ponto 2- Aprovação da Ata da reunião de 11/12/2019. 16 
A Ata da reunião ordinária do dia 11/12/2019 foi aprovada pelo colegiado do PPGap e receberá 17 
assinatura digital dos participantes pelo SIPAC. Ponto 3- Distribuição das orientações de 18 
mestrado. O Prof. Henry Luydy Abraham Fernandes, a Profa. Sabrina Damasceno Silva e o Prof. 19 
Wilson Rogério Penteado Júnior relataram com densidade de informações ao colegiado sobre o 20 
processo seletivo aluno regular 2020.1, sobre os perfis dos novos estudantes, desempenho nas 21 
avaliações e anteprojetos de pesquisa, contextualizando a lista dos aprovados e os anteprojetos 22 
enviados previamente aos docentes do mestrado pela coordenação do curso. A partir desse 23 
embasamento, considerando os perfis dos novos estudantes, os perfis dos anteprojetos de 24 
pesquisa e os perfis dos docentes do PPGap, o colegiado deliberou sobre a seguinte distribuição 25 
de orientações: a estudante Ana Rosa Silva Lima, concentração Arqueologia, linha 1, será 26 
orientada pela Profa. Fabiana Comerlato; o estudante Breno Reis Silva Lima, concentração 27 
Arqueologia, linha 1, será orientado pela Profa. Fabiana Comerlato; o estudante Cristiano da 28 
Silva Araújo, concentração Arqueologia, linha 2, será orientado pelo Prof.  Carlos Alberto Santos 29 
Costa; o estudante Gustavo Santos Silva Junior, concentração Arqueologia, linha de pesquisa 30 
requalificada pelo colegiado do PPGap para a linha 2, será orientado pelos Prof. Carlos Alberto 31 
Etchevarne e Profa. Suzane Tavares de Pinho Pepe; o estudante Husani Kamau Antonio, 32 
concentração Patrimônio Cultural, linha 3, será orientado pelo Prof. Wilson Rogério Penteado 33 
Júnior; a estudante Jariane de Oliveira dos Santos, concentração Patrimônio Cultural, linha 3, será 34 
orientado pelo Prof. Ricardo José Brügger Cardoso; a estudante Larissa Cruz da Silva Santos, 35 
concentração Arqueologia, linha 2, será orientada pelo Prof. Carlos Alberto Etchevarne; a 36 
estudante Lays Conceição Franco Fon, concentração Patrimônio Cultural, linha 4, será orientada 37 
pelas Profa. Sabrina Damasceno Silva e Profa. Suzane Tavares de Pinho Pepe; o estudante 38 
Mateus Santana Rizério, concentração Arqueologia, linha 1, será orientado pelo Prof. Henry 39 
Luydy Abraham Fernandes; a estudante Milena de Almeida Santos, concentração Patrimônio 40 
Cultural, linha 3, será orientada pela Profa. Sabrina Damasceno Silva; a estudante Naiane Costa 41 
de Jesus Santos Lima, concentração Arqueologia, linha 1, será orientada pelo Prof. Carlos 42 
Alberto Santos Costa; o estudante Pablício Jorge Santos Barbosa, concentração Patrimônio 43 
Cultural, linha 3, será orientado pela Profa. Suzane Tavares de Pinho Pepe. Ponto 4- Convênio 44 
com a Universidade de Coimbra (UC). O coordenador do PPGap informou ao colegiado sobre 45 



 
 

os encaminhamentos realizados no ano de 2019 para tramitação do convênio de cooperação 46 
técnica junto a UC, quando o então reitor da universidade, o Prof. Silvio Luiz de Oliveira Soglia, 47 
esteve no mês de maio em Coimbra para discussão dos convênios firmados entre a UC e a UFRB, 48 
dentre os quais aquele da área da Arqueologia. A Profa. Maria da Conceição Lopes informou ao 49 
colegiado sobre a alteração normativa portuguesa, no âmbito nacional, das regras para o 50 
estabelecimento dos protocolos de Bi Titulação. A partir desse diálogo inicial, ficou acordado que 51 
a equipe da UFRB realizaria o pedido oficial para a renovação do convênio e informaria quem é o 52 
contato estabelecido pela UFRB no âmbito da UC, para que a Profa. Conceição Lopes possa 53 
acompanhar no âmbito institucional quem deveria consultar e dialogar para que se procedesse a 54 
renovação. Ficou definido que as Profa. Fabiana Comerlato, Profa. Sabrina Damasceno Silva e 55 
Profa. Maria da Conceição Lopes iriam compor a comissão para definir e especificar os aspectos 56 
que envolveriam a Bi Titulação. Ponto 5- Relatório Sucupira. O Prof. Carlos Costa informou ao 57 
colegiado sobre as dificuldades que enfrentava para o preenchimento da Plataforma Sucupira, 58 
pela sua ausência de experiência com a base de dados e, sobretudo, pela fragilidade do tutorial 59 
oferecido pela Capes. Informou ainda que em função da suspensão das atividades acadêmicas em 60 
decorrência da pandemia da COVID-19, a Capes fez alteração do calendário de apresentação do 61 
Coleta Capes 2019, por meio da Portaria nº 37, de 19 de março de 2020. O Prof. Wilson Rogério 62 
Penteado Júnior sugeriu observar relatórios de outros cursos, pelo site da Capes. O colegiado 63 
acordou que a coordenação do PPGap enviaria os caminhos para acessar relatórios de outros 64 
cursos a partir do site da Capes, bem como nos dias seguintes encaminharia aos pares o relatório 65 
qualitativo preenchido, para que os docentes possam opinar, com prazo de devolução de 5 dias a 66 
partir do dia de disponibilização. O Prof. Carlos Costa pediu encarecidamente que os orientadores 67 
acompanhassem os estudantes na atualização do currículo Lattes, pois essa ausência estava 68 
dificultando o processo de coleta dos dados. Ponto 6- Possibilidade de aulas virtuais. O 69 
coordenador do PPGap informou que no dia anterior, 19 de março, foi consultado pelo Pró-Reitor 70 
de Pós-Graduação, Prof. Maurício Ferreira da Silva, e pela diretora do Centro de Artes, 71 
Humanidades e Letras, a Profa. Dyane Brito Reis Santos, acerca da sua opinião da possibilidade 72 
de realização de aulas virtuais em função da impossibilidade de encontros presenciais, ante a 73 
pandemia da COVID-19; tais consultas foram realizadas para subsidiar os posicionamentos dos 74 
referidos gestores em reunião que estaria ocorrendo neste mesmo momento, manhã de 20 de 75 
março, ocasião na qual se decidiria sobre a manutenção ou suspensão do calendário acadêmico 76 
2020. O Prof. Carlos Costa informou que respondeu aos dois gestores que entendia as aulas 77 
virtuais como uma tendência, para qual em algum momento seria inevitável negar, de forma que 78 
não era contra o expediente para as aulas teóricas, desde que a UFRB fornecesse os meios 79 
adequados e treinamento para tal finalidade, que os estudantes tivessem acesso a recursos de 80 
informática, e que as aulas tivessem a forma dialogada com os discentes, sendo realizadas no 81 
mesmo horário previsto no planejamento presencial. Acerca desse aspecto, o colegiado se 82 
posicionou pela possibilidade de aulas virtuais para os componentes curriculares teóricos, desde 83 
que a UFRB mantivesse os horários de aula e oferecesse os meios e treinamento para a sua 84 
realização para os docentes e discentes. 7- O que ocorrer. O colegiado deliberou pela suspensão 85 
do calendário de realização do Plano Estratégico do PPGap e estudo de novas estratégias para a 86 
sua realização. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão ao meio dia e vinte minutos 87 
e eu, Carlos Alberto Santos Costa, lavrei esta Ata, que vai assinada virtualmente por mim e pelos 88 
demais presentes à reunião. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 89 
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