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1 Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, deu-
2 se início a 4• Reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e 
3 Patrimônio Cultural, de natureza ordinária, na sala 05 do Prédio da rundação Hansen Bahia, 
4 cidade de Cachoeira, Bahia, para tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Informes; 2. Evento 1° 
5 Simpósio de Arqueologia c Patrimônio; 3. Processo seletivo para aluno especial; 4. 
6 Componentes curriculares condensados; S. Homologação do res ultado da seleção para 
7 aluno r egular 2019.1 ; 6. Atividade inaugural do mestrado ; 7. Distribuição das orientações; 
8 8. Eleição de Vice-coordenador; 9. Consulta relativa a abertura de processo seletivo de nova 
9 turma no semestre 2019.2 ; 10. O que ocorrer. Estiveram presentes à reunião os seguintes 

I O professores: Carlos Alberto Etchevarne, Carlos Alberto Santos Costa, Fabiana Comcrlato, Hen.ry 
11 Luydy Abraham Fernandes, Ricardo José Brügger Cardoso e Wilson Rogério Penteado Júnior. 
12 Cumprimentando os presentes, o coordenador do PPGap, Prof. Carlos Costa, submeteu a pauta a 
13 aprovação do colegiado e, uma vez obtida a anuência, deu início a reunião com o ponto 1. 
14 Informes. O professor Carlos Costa informou que entrou em contato com a PPGCI para tratar 
15 das verbas do Proap e elas bolsas estudantis da agência Fapesb, sendo informado que ainda não 
16 havia sido noticiada a liberação de verba e que não havia previsão de bolsas para os novos cursos, 
17 embora a instituição tenha feito pedido de reconsideração, a qual aguarda retorno. 2. Evento 1° 
18 Simpósio de Arqueologia e Patrimônio. Os professores debateram sobre a participação da 
19 comunidade do PPGap no evento que está sendo organizado pelo Laboratório ele Preservação 
20 Patrimonial da Univasf, cuj a realização será entre os dias 06 a 1 O de maio de 20 19. A professora 
21 Fabiana Comerlato informou que os mestrandos encontram-se mobilizados para participarem, 
22 além dos professores Luydy Fernandes, Fabiana Comerlato e Carlos Costa; este último convidado 
23 pelo evento como palestrante. Ficou acordado que o coordenador irá solic itar junto ao setor 
24 responsável o transporte para os mestrandos e iniciará as tratativas de solicitação de alojamento 
25 pela Univasf. 3. Processo seletivo para aluno especial. A professora Ana Loyola, coordenadora 
26 de ensino da PPGCI, orientou o coordenador do PPGap para que não fosse aberto processo 
27 seletivo para aluno especial neste momento, ,·isto ser a primeira turma c sugeriu que fosse aberta 
28 seleção no segundo semestre de funcionamento. 4. Componentes curriculares condensados. 
29 Foi debatida a possibilidade de professor visitante ministrar módulos condensados de 34 horas, a 
30 exemplo dos componentes Tópicos Especiais, em diferentes momentos do curso; fic ou dec idido a 
31 necessidade de expandir esse diálogo observando a característica das pesquisas dos discentes e a 
32 disporubilidade financeira do PPGap. S. Homologação do resultado da seleção para aluno 
33 regular 2019.1 . Foi referendado o resultado da seleção de aluno regular 20 19.1 , sendo aprovados 
34 sete alunos, dos quais quatro da concentração Patrimônio Cultural e três da concentração 
35 Arqueologia, assim qualificados: 1°- Paulo Ricardo Bosque dos Reis, concentração Patrimônio 
36 Cultural; 2°- Fabiane Lopes Pereira de Lima, concentração Patrimônio Cultural; 3°- Alvandyr 
37 Dantas Bezerra, concentração Arqueologia; 4°- Gabriel Carvalho Santos, concentração 
38 Patrimônio Cultural; 5° Robson Bonfim de Caíres, concentração Arqueologia; 6°- Edilton 
39 Mascarenhas Gomes, concentração Patrimônio Cultural; 7°- Taiane Moreira de Jesus, 
40 concentração Arqueologia. O resultado final foi divulgado no dia 18 de feverei ro de 20 19 na 
41 página ufrb.edu.br/ppgap. 6. Atividade inaugural do mestrado. Em comum acordo, ficou 
42 decidido que a atividade inaugural constará de um café da manhã, espécie de recepção calorosa a 
43 turma, e de uma mesa redonda com integrantes da comunidade PPGap: estudantes, professores e 
44 técnicos. 7. Orientações. Tendo em vista o perfil dos estudantes, dos projetos e dos docentes, 
45 foram distribuídas as orientações da seguinte forma: Robson Caíres será orientado pelo Prof. 
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Carlos Costa; Alvandyr Bezerra será ori~rltndo pelo Prof. Carlos Etchevarne; Taiane Moreira será 
orientada pelo Prof. Luydy Fernandes; Fabiane Lima será orientada pela Profa. Fabiana 
Comerlato; Edilton Mascarenhas s~rú orientado pela Profa. Suzane Pepe; Paulo Ricardo será 
orientado pelo Prof. Wilson Pent~ado; Gabriel Carvalho será orientado pelo Prof. Ricardo 
Brügger. 8. Eleição de Vice-coordenador·. Foi ch.:ito por unanimidade e aclamação o Prof. 
Ricardo Brügger como vicc-coord~nador: na impossibilidade do vice-coordenador atuar, o 
decano do curso, o Prof. Luydy Fernandes. representará a coordenação. 9. Consulta relativa a 
abertura de processo seletiYo de nova turma no semestre 2019.2. Foi solicitada a inserção de 
ponto pelo coordenador, sendo aprovada. Verificou-se positivamente a possibilidade de abertura 
de seleção no segw1do semestre. considerando que os componentes curriculares seguirão a oferta 
nonnalmente. sem duplicação de carga horária para os docentes, mas com sombreamento 
planejamento de conteúdos. para evitar prejuízos pedagógicos aos estudantes; entretanto, a 
viabilidade dessa proposta será analisada em observância às normas da Capes e as regras da 
UFRB. 10. O que ocorrer. O coordenador Prof. Carlos Costa expos a necessidade de elaboração 
de um Plano de Desenvolvimento para o PPGap, com vistas ao seu crescimento e consolidação. 
Desta forma, o professor sugeriu aos professores que na próxima reunião fossem trazidas 
sugestões para composição do referido documento norteador. Também viu-se a necessidade da 
elaboração de um calendário de reuniões do Colegiado do PPGap, conforme disponibilidade de 
seus membros. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião às quinze horas e trinta e 
cinco minutos e eu, Fabiana Comerlato, professora permanente do Colegiado do ProgramaJav.r~i 
a presente Ata que segue assinada.!'or mim e pelos dF~./Ifl/lll/1/lllfll!/11/1/// 
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