
 
 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte, deu-se início a 16ª Reunião do Colegiado do 1 
Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural (PPGap), de natureza 2 
ordinária, às nove horas, na plataforma virtual Google Meet, para tratar dos seguintes temas: 3 
Ponto 1- Informes; Ponto 2- Ratificação da aprovação virtual da Ata de 15/04/2020; Ponto 4 
3- Discussão sobre a Portaria Capes nº 55/2020; Ponto 4- Discussão sobre possibilidade de 5 
retomada, por meio virtual, da atividade curricular de Seminário de Pesquisa; Ponto 5- O 6 
que ocorrer. Estavam presentes os professores Carlos Alberto Santos Costa (Coordenador do 7 
PPGap), Carlos Alberto Etchevarne, Fabiana Comerlato, Henry Luydy Abraham Fernandes, 8 
Ricardo José Brügger Cardoso, Sabrina Damasceno Silva, Suzane Tavares de Pinho Pepe e 9 
Wilson Rogério Penteado Júnior, além do representante discente Gabriel Carvalho Santos e do 10 
Técnico administrativo Romenique Carneiro de Souza. O coordenador do programa, Carlos 11 
Costa, cumprimentou os presentes e abriu a reunião com o Ponto 1- Informes. O coordenador 12 
registrou que nos dias 27 e 30 de abril foram realizadas duas reuniões emergenciais com a 13 
participação dos professores do colegiado. Na primeira reunião, teve-se a participação dos 14 
professores Carlos Costa, Carlos Etchevarne, Fabiana Comerlato, Luydy Fernandes, Ricardo 15 
Brügger, Sabrina Damasceno, Suzane Pêpe e Wilson Penteado. Na segunda reunião, teve-se a 16 
participação de todos os citados, exceto o Carlos Etchevarne que justificou ausência por outros 17 
compromissos previamente agendados. Nas reuniões, tratou-se da participação do PPGap no 18 
Edital nº 2/2020 da Editora da UFRB e dos projetos integradores do PPGap. Nos expedientes, 19 
foram deliberados: que os docentes do PPGap irão participar do Edital, contribuindo com uma 20 
coletânea formada por artigos dos professores do PPGap, com eventual participação de discentes 21 
da pós-graduação, sendo a coletânea organizada por Carlos Costa e, por ocasião da participação 22 
dos docentes nessa coletânea, o calendário de realização do Plano Estratégico do PPGap será 23 
apresentado em julho; e que a continuidade da integração dos projetos de pesquisa seria pensada 24 
pelos professores, sem efeito para a Coleta Capes 2019. Carlos Costa informou que o estudante 25 
Gabriel Carvalho Santos, contemplado com a Bolsa Fapesb em abril de 2020, passou a receber a 26 
bolsa a partir do mês de maio. Relatou ainda que o prazo de Coleta Capes 2019, que tinha 27 
previsão de prorrogação, foi adiado até o dia 05 de junho de 2020. O coordenador informou que 28 
as atividades “Lives Patrimoniais”, “Elaboração de Artigos Científicos” e “Plataformas Digitais: 29 
noções básicas”, deliberadas na reunião de abril, foram encaminhadas para registro como 30 
atividades de extensão da UFRB pelos professores Carlos Costa, Luydy Fernandes e Fabiana 31 
Comerlato com Sabrina Damasceno, respectivamente. O coordenador informou que já foram 32 
realizadas duas atividades das Lives Patrimoniais pelo Instagram: a primeira no dia 05 de maio, 33 
às 10 horas da manhã, com o título “Entendendo a regulamentação da profissão de 34 
Arqueóloga/o”, com a participação de Jorge Eremites (UFPel), Flávio Calippo (UFPI) e Carlos 35 
Costa (UFRB); a segunda no dia 12 de maio, às 10 horas da manhã, “Preservação de sítios de arte 36 
rupestre diante de ameaças de destruição”, com a participação de Carlos Etchevarne 37 
(PPGap/UFRB | UFBA), Alvandyr Bezerra (PPGap/UFRB), Naiane Lima (PPGap/UFRB) e 38 
Renato Hayne (Agência Volta ao Parque). Carlos Costa informou ainda que no dia 11 de maio, às 39 
16 horas, via Google Meet, foi realizado o Diálogo com @ Pesquisador(a) com a participação da 40 
Profa. Edithe Pereira, do Museu Paraense Emilio Goeldi. Carlos Costa informou que o Curso de 41 
“Plataformas Digitais: noções básicas” está previsto para ocorrer nos dias 25 de maio e 01 de 42 
junho. Ele relatou que no dia 22 de abril foi realizada a reunião com os discentes do PPGap, 43 
quando foram discutidos os seguintes pontos: Seminários do Planejamento Estratégico do PPGap; 44 
Lives Patrimoniais para divulgação das atividades da comunidade docente e discente do PPGap; 45 



 
 

curso sobre produção de artigos científicos para todas/os as/os mestrandas/os do PPGap; curso 46 
sobre plataformas digitais; retomada da frequência e realização remota do Diálogo com @ 47 
Pesquisador/a; II Seminário do PPGap/UFRB em conjunto com o CEAACP/UC. O coordenador 48 
relatou que no dia 08 de maio foi realizada uma reunião com a PPGCI, quando foi conversada 49 
sobre os impactos das Portarias nº 237/2019 e nº 55/2020 da Capes; sobre a possibilidade de 50 
abertura em junho do Edital para seleção de Professor Visitante; e sobre o lançamento que será 51 
realizado no dia 14 de maio do Programa de Permanência Qualificada na Pós-Graduação para 52 
assistência estudantil de discentes das pós-graduações da UFRB. Wilson Penteado informou que 53 
será lançado, ainda em maio, o volume 3, número 1, da Revista Novos Olhares Sociais e convida 54 
os docentes a participarem da iniciativa. Sabrina Damasceno informou que a Comissão Qualis 55 
Livro, da Capes, tem se reunido regularmente e que já está com quase todas as atividades 56 
finalizadas, de forma que, muito provavelmente, deverá ter a última reunião no dia 14 de maio. 57 
Ela informou que organização de livros serão pontuados como produção técnica. Ponto 2- 58 
Ratificação da aprovação virtual da Ata de 15/04/2020. A Ata foi ratificada e aprovada pelo 59 
colegiado. Ponto 3- Discussão sobre a Portaria Capes nº 55/2020. Carlos Costa informou sobre 60 
o conteúdo da portaria, publicada no dia 29 de abril, que possibilita a prorrogação de bolsas ativas 61 
devido à pandemia da Covid-19, mas não como acréscimo de benefícios para os ocupantes das 62 
bolsas, e sim como limitação de acesso de ocupação da cota para os próximos ingressantes pelos 63 
meses de prorrogação. Destacou a necessidade de deliberação do programa sobre esse assunto, 64 
pois a imediata manutenção da prorrogação configurará menos meses para novos bolsistas. Todos 65 
os presentes se pronunciaram sobre o assunto, destacando a necessidade de se observar as 66 
singularidades de caso a caso e os impactos que tal decisão poderia ter para o PPGap. Após a 67 
discussão, o colegiado definiu que o período de bolsa é de 24 meses, conforme inicialmente 68 
acordado, e que a eventual prorrogação seria fruto de um pedido circunstanciado do discente, no 69 
qual o desenvolvimento do estudante de mestrado, a sua produção, a sua produtividade e o seu 70 
desenvolvimento nas pesquisas seriam avaliados. Tal tarefa estará a cabo de uma comissão 71 
permanente que terá a atribuição de selecionar novos bolsistas e acompanhar os bolsistas 72 
vigentes, além de definir critérios e diretrizes para esse expediente. Em consulta ao colegiado, 73 
foram indicados e aprovados para compor a comissão os nomes de: Carlos Costa, Sabrina 74 
Damasceno, Luydy Fernandes, Wilson Penteado e pela representação discente no colegiado. 75 
Ponto 4- Discussão sobre possibilidade de retomada por meio virtual de atividade 76 
curricular de Seminário de Pesquisa. O colegiado debateu sobre as limitações e possibilidades 77 
de retomada da atividade curricular, entendendo as circunstâncias socioculturais e econômicas 78 
dos estudantes da UFRB, além dos limites impostos pela Covid-19. Após discussão, foram 79 
propostos três encaminhamentos, para votação: 1) permanecer como está e não continuar com as 80 
atividades; 2) se todos os alunos concordassem, a coordenação faria o planejamento para o 81 
retorno dessa atividade e a iniciaria; 3) se todos os alunos concordassem em retornar, a 82 
coordenação convocaria uma reunião extraordinária para validar o seu início e a sua 83 
programação. Após votação, a primeira opção teve 7 votos; a segunda opção teve 1 voto; e a 84 
terceira opção teve 1 voto. Fica assim vetada a possibilidade de retomada da atividade curricular 85 
de Seminário de pesquisa. Ponto 5- O que ocorrer. Suzane Pepe destacou a importância de uma 86 
aproximação dos orientadores para estimular a produção discente nesse período de isolamento. 87 
Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão às onze horas e cinquenta minutos e eu, 88 
Romenique Carneiro de Souza, lavrei esta ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes 89 
à reunião. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 90 
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