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Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove deu-se início a 68 Reunião do 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural (PPGap), de 
nalureza ordinária, às nove horas e trinta minutos, na sala 06, primeiro andar do prédio da 
Fundação 1-Iansen Bahia, para tratar dos seguintes temas: 1- Informes; 2- Aprovação da Ata do 
dia 18/04/2019; 3- Planejamento acadêmico 2019.2; 4- Avaliação sobre aditamento de prazo 
de inscrição da seleção 2019.2; 5- Definição da comissão de seleção 2019.2; 6- Definição dos 
crité.-ios e processo de elaboração das questões da prova escrita; 7- Definição da 
progr·amação do I Seminário do PPGap; 8- Plano de Desenvolvimento do PPGap; 9- O que 
ocorrer. Estavam presentes os membros do colegiado, os professores Carlos Alberto Santos 
Costa (Coordenador do PPGap), Wilson Rogério Penteado Júnior, Ricardo José Brügger 
Cardoso, Fabiana Comerlato, Henry Luydy Abraham Fernandes e o representante discente 
Gabriel Carvalho Santos. O coordenador do programa, Carlos Costa, cumprimentou os presentes 
e abriu a reunião com o Ponto 1 - Informes. O Prof. Wilson Penteado informou que neste mês de 
maio será lançada a 3~ edição da revista Novos Olhares Sociais - periódico acadêmico vinculado 
ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS/UFRB) - contendo o dossiê 
temático " Intelectuais e lideranças étnicas no campo da Antropologia", organizado pela Profa. 
Ora. Maria Rosário Gonçalves de Carvalho, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), e a seção 
temas livres. O coordenador do PPGap, Prof. Carlos Costa, informou sobre a viagem realizada 
por docentes e discentes do PPGap para o I Simpósio de Arqueologia do Laboratório de 
Prese rvação Patrimonial, da Universidade Federal do Vale São Francisco (Lapa/Univasf), 
realizado entre os dias 6 e 10/05, no campus São Raimundo Nonato, no Piauí. Na ocasião foram 
realizadas com os estudantes atividades guiadas ao Museu do Homem Americano, ao Museu da 
Natureza, ao complexo de Laboratórios do Centro Cultural Sérgio Mota, ao complexo de 
laboratórios da Univasf, à visita ao Parque Nacional Serra da Capivara, a visita aos dois sítios 
arqueológicos pleistocênicos mais antigos do Nordeste brasileiro (Boqueirão da Pedra Furada e 
Sítio do Meio), conheceram e conversaram com a Dra. Niede Guidon, além da participação do I 
Simpósio de Arqueologia e Patrimônio do Lapa/Univasf, onde todos os estudantes apresentaram 
trabalhos e também puderam conhecer pesquisadores de expressão da arqueologia brasileira e 
interagir com outras comunidades científicas. O Prof. Carlos Costa informou ainda que no dia 
20/05 do corrente ano a atividade regular do PPGap "Diálogo com @ pesquisador(a)" foi 
realizada com André Menezes Strauss, tendo' se iniciado às 17h e se encerrado às 18h. Outro 
informe prestado pelo coordenador, refere-se à atividade realizada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, 
Pós-Graduação, Criação e Inovação (PPGCI!UFRB), na manhã do presente dia, junto aos 
programas de pós-graduação da universidade para se discutir a proposta de modelo de auto
avaliação dos cursos de pós-graduação, em tramitação na Coordenadoria de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes). Sobre este ponto, o coordenador discorreu sobre o conteúdo 
tratado na reunião ocorrida na PPGCI, explicando sobre a natureza da proposta. Ponto 2 -
Aprovação da Ata do dia 18/04/2019. A referida Ata foi apresentada, aprovada e assinada pelos 
presentes. Ponto 3 - Planejamento acadêmico 2019.2. Sobre o planejamento acadêmico para o 
semestre 2019.2, deliberou-se que serão ofertados os seguintes componentes: PGSS-122 
Metodologias de pesquisas arqueológicas, 68h, obrigatória, Prof. Henry Luydy Abraham 
Fernandes, às segundas feiras, das 13h às 17h; PGSS-119 Metodologias de pesquisas 
socioculturais e patrimônio cultural, 68h, obrigatória, Profa. Suzane Tavares de Pinho Pepe, às 
terças feiras, das 8h às 12h; PGSS-136 Arqueologia no Nordeste do Brasil, 68h, optativa, Prof. 
Carlos Alberto Etchevarne, aulas condensadas em duas semanas, a serem definidas; PGSS-132 
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46 Curadoria de patrimônio arqueológico, 68h, optativa, Profn. Sabrina Damasceno Silva, terças 
47 feiras, das 13h às 17h; PGSS-126 Tópicos especiais em Arqueologia e Patrimônio Cultural 1 
48 (teorias e metodologias de estudos de :ute rupestrc), 34h, optativa. Prof. Carlos Alberto Santos 
49 Costa, segundas feiras, das 8h às !Oh; PGSS-141 Seminário de Pesquisa, atividade obrigatória, 
50 todos os docentes, segundas feiras, das lOh à 12h; PGSS-146 Exame de língua inglesa, atividade 
51 obrigatória, registro de aptidão dos aprovados na prova de idioma inglês na seleção 2019.2. Os 
52 componentes optativos serão ofertados para prováveis concluintcs e para graduados que se 
53 submetam e sejam aceitos no processo de selcçiio de aluno especial. Ponto 4- Avali<lção sobre 
54 aditamento de prazo de inscrição da seleção 2019.2. Foi deliberado pelo colegiado o 
55 aditamento das inscrições no processo seletivo 2019.2 de aluno regular do PPGap até o dia 
56 31/05/2019. Ponto 5- Definição da comissão de seleção 2019.2 . Deliberou-se pela constituição 
57 de comissão única para o processo seletivo do PPGap, ingresso para 2019.2. A comissflo será 
58 composta pelos seguintes membros: Profa. Fabiana Comerlato, Prof. Henry Luydy Abraham 
59 Fernandes e Prof. Ricardo José Brüggcr Cardoso, na condição de titulares; Prof. Carlos Alberto 
60 Etchevarne e Profa. Suzane Tavares de Pinho Pepe, na condição de suplente; a presidência da 
61 comissão estará a cabo da coordenação PPGap, o Prof. Carlos Alberto Santos Costa. Ponto 6 -
62 Definição dos critérios e da elaboração das questões da prova escrita do processo seletivo 
63 2019.2. Foi definido pelo colegiado a manutenção do modelo adotado na seleção anterior 
64 (2019.1), com a elaboração de duas provas, uma destinada à concentração Arqueologia e outra a 
65 concentração Patrimônio Cultural, com três questões dissertativas, sendo uma questão comum às 
66 duas concentrações e duas específicas para cada concentração. A elaboração e sugestão de 
67 questões para a prova escrita, em acordo com a bibliografia apresentada no edital de seleção 
68 2019.2, ficará a cabo dos professores do PPGap; a seleção das perguntas que comporão o 
69 processo seletivo estará sob a responsabilidade da comissão de seleção. Ponto 7 - Definição da 
70 programação do I Seminário do PPGap. Profa. Fabiana Comerlato explanou sobre o 
71 andamento da organização do evento que ocorrerá nos dias 29 e 30/08 do corrente ano. O evento 
72 será realizado com base na realização de mesas redondas com a participação de três 
73 pesquisadores sobre determinada temática e mediação de algum membro do PPGap. No dia 29 de 
74 agosto, pela manhã, será realizada mesa redonda da área de Patrimônio Cultural, mediada pelo 
75 Prof. Ricardo Brügger, que conta com a confirmação do nome do Prof. Nivaldo Andrade, da 
76 Ufba. Outros nomes serão confirmados para a referida mesa. O dia 30 de agosto está reservado 
77 para a mesa redonda da área de Arqueologia, com nomes a serem confirmados. Nas tardes serão 
78 realizados minicursos, ministrados pelos discentes do PPGap, para estudantes de graduação. 
79 Ponto 8 - Plano de Desenvolvimento do PPGap. A discussão do ponto foi adiada, para aguardar 
80 o retorno de afastamento para capacitação das Profa. Suzane Pepe e Profa. Sabrina Damasceno. 
81 Ponto 9- O que ocorrer. Nada constou. Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão às 
82 onze horas e trinta minutos e eu, Wilson Rogério Penteado Júnior, lavrei esta ata, que vai 
83 , assinada por mim e pelos dema~_presente~ ~·-~~união./!////}. ./.1-111. . f~!T!/171Tf11T!T_rt!tifJ111/II//!!I///I//I/I/II 
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