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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 2 

VALE DO SÃO FRANCISCO, REALIZADA AOS VINTE E 3 

SEIS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E 4 

DEZOITO, ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS, 5 

NA SALA 41, NO PRÉDIO DE COLEGIADOS DA 6 

UNIVASF CAMPUS JUAZEIRO, SOB A PRESIDÊNCIA DA 7 

PROFESSORA PAULA DA LUZ GALRÃO, COM A 8 

PRESENÇA DOS PROFESSORES, LUCIANA DUCCINI, 9 

ADALTON JOSÉ MARQUES, LUZÂNIA BARRETO 10 

RODRIGUES, ALEXANDRE HENRIQUE DOS REIS, 11 

DELCIDES MARQUES, ELIANA DE BARROS MONTEIRO, 12 

MARCELO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, 13 

VANDERLEI SOUZA CARVALHO, JOSÉ HERMÓGENES 14 

MOURA DA COSTA, CLAUDIO ROBERTO ALMEIDA DOS 15 

SANTOS, GABRIEL PUGLIESE CARDOSO, TASSIA 16 

RABELO DE PINHO, VANDERLÉA ANDRADE PEREIRA 17 

(EM GOZO DE FÉRIAS), ROSICLEIDE ARAÚJO DE 18 

MELO, JOSÉ FERNANDO SOUTO JÚNIOR, PAULO 19 

ROBERTO RAMOS, DAVID SOARES SIMÕES, NAYRA 20 

GONÇALVES BEZERRA DE MENEZES (PROFESSORA 21 

SUBSTITUTA), E DOS DISCENTES BIANCA SIQUEIRA 22 

DE ARAÚJO, ANA HULLE DE OLIVEIRA CRUZ, ALINE 23 

DAIANA PEREIRA OLIVIEIRA, LAIO GONÇALVES 24 

ARAÚJO, SILAS SOUZA SAVEDRA, LUIS RICARDO 25 

COSTA MOLINA, JOÃO VITOR BORGES GONÇALVES, 26 

LAIANE DOS SANTOS AMORIM, DOUGLAS RODRIGUES 27 

MAGALHÃES, ANA LUIZA SOUZA JESUS, JOÃO 28 

GILBERTO GUIMARÃES SOBRINHO, LEONARDO 29 

SILVESTRE DE CARVALHO, EDUARDO JEANS NUNES 30 

DA SILVA, ANDRÉ LUIZ MEDEIROS DE MORAES, 31 
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MATEUS SANTOS BORGES, MAURÍCIO ROSENDO 32 

LEANDRO DOS SANTOS. 33 

Havendo número legal, a presidente declarou aberta a sessão para tratar da 34 

seguinte pauta: 1. Comunicações. 2. Uso dos bens do Colegiado e da sala 41 pelos 35 

alunos. 3. Deliberação e indicação do Colegiado quanto à proposta do PIBID do 36 

nosso, curso a ser contemplada no edital. 4. Planejamento do semestre 2018.2. 5. 37 

Organização da participação dos professores nos colegiados e demais órgãos, da 38 

UNIVASF. 6. Apresentação cultural e oferta de lanche após os encontros do Ciclo de 39 

debates. 7. Possibilidade de sediarmos um evento internacional sobre missões na 40 

África em 2019. 1. Comunicações. O professor Gabriel Pugliese solicitou que os 41 

professores que desejam se afastar para capacitação no ano de 2019, informem a 42 

secretária do Colegiado para que a mesma faça o preenchimento da planilha de 43 

PACD 2019.  A professora Paula Galrão informou que um estudante do primeiro 44 

período de Ciências Sociais entrou em contato comunicando sobre a dificuldade de 45 

chegar no horário da aula e alegando que os ônibus da Univasf chegam ao Campus 46 

já às 19:10h. Diante disso, ele solicitou que a coordenação conversasse com os 47 

professores para ter um condescendia na hora de realizar a chamada já que o 48 

mesmo não tinha culpa de chegar atrasado, uma vez que era o ônibus da própria 49 

universidade que não chegava no horário. A professora disse ainda que sugeriu ao 50 

estudante que ele conversasse com os professores responsáveis pelas disciplinas 51 

que não consegue chegar no horário. A professora Paula Galrão ressaltou que ainda 52 

não teve tempo de investigar acerca dessa situação do ônibus, mas que não se 53 

surpreenderia se, mais uma vez, os cursos noturnos estivessem sendo prejudicados. 54 

Ratificou que os professores que ministram disciplinas no primeiro semestre devem 55 

estar cientes de que o ônibus da universidade não está chegando no horário. O 56 

professor no semestre passado teve problemas com a turma do terceiro período 57 

porque os alunos não chegavam no horário e na turma de primeiro período do 58 

semestre corrente disse que faria a chamada as 19:10h ou 19:15h no máximo  e 59 

quem não chegasse nesse horário levaria falta. O professor disse ainda que a 60 

reivindicação do aluno é legítima, mas coloca um problema relacionado ao aluno 61 

que falta, que chega atrasado, que sai da sala a todo o momento, que não pensa no 62 
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seu próprio desempenho e quando tira uma nota baixa reclama do professor. Então 63 

se o curso começa 18:50h e é dado uma flexibilidade de chegar até 19:15h pra que 64 

o aluno entre na sala se ele não faz isso torna-se uma situação complicada, até 65 

porque prejudica o andamento da aula. A professora Paula da Luz Galrão disse que 66 

essa questão poderia inclusive ser colocada como ponto de pauta num outro 67 

momento. Disse ainda que a primeira atitude a ser tomada é investigar a realidade 68 

do ônibus, porque se for verdade isso os professores não pode penalizar os alunos, 69 

apesar de saber que tem alunos não vem no ônibus e chegam atrasados, aqueles 70 

que não chegam no horário por conta da instituição não é justo que eles sejam 71 

penalizados. A professora Paula se dispôs a investigar o horário que o ônibus tem 72 

chegado e se for o caso tomar as providências cabíveis. A discente Ana Luiza Souza 73 

informou que os estudantes do curso tem interesse em participar do Encontro 74 

Regional de Estudantes de Ciências Sociais que acontecerá em João Pessoa entre 75 

as datas 06 e 09 de setembro. Disse ainda que já fez a solicitação do transporte e 76 

que gostaria que um professor do CCS acompanhasse os estudantes nessa viagem, 77 

caso haja disponibilidade, caso não haja, já tem um estudante que se 78 

responsabilizará pela viagem. A discente ratificou que seria interessante um 79 

professor do curso acompanhá-los. O professor Gabriel Pugliese disse que existe a 80 

possibilidade de acompanhar, mas ainda vai verificar se realmente poderá ir. A 81 

professora Paula mencionou que é importante fazer essa solicitação para a Propladi 82 

o quanto antes e pediu que os professores se sensibilizassem com a demanda dos 83 

estudantes já que é importante que eles participem de eventos, de congressos e 84 

expandam seus horizontes.  A estudante Bianca Siqueira informou que sexta-feira 85 

às 08:00h na praça do bambuzinho acontecerá um evento em prol da educação 86 

pública e convidou os presentes a participarem. O professor Alexandre Henrique dos 87 

Reis informou que está criando uma liga acadêmica, com alunos de Ciências 88 

Sociais, Psicologia e vários outros cursos. Disse também a Liga está sendo 89 

estruturada e que depois que o projeto passar pela Proex abrirá para participação 90 

dos estudantes de Ciências Sociais. Mencionou ainda que a Liga será sobre suicídio 91 

e vai proporcionar pesquisa e extensão. O professor Alexandre Henrique dos Reis 92 

informou também que no dia 18 de julho irá lançar um livro em Belo Horizonte-MG e, 93 
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posteriormente, vai participar de um debate na UFMG também sobre o livro. Disse 94 

ainda que em agosto vai fazer um lançamento no Sesc em Petrolina e em setembro 95 

na Semana de Ciências Sociais em Juazeiro. A professora Vanderléa Andrade 96 

Pereira informou que a Univasf aderiu a Residência Pedagógica e o processo de 97 

inscrição para os estudantes de Ciências Sociais – Licenciatura e para os 98 

professores das escolas estão abertas. Ressaltou que encontrou dificuldades 99 

durante o processo porque os professores não são formados em Ciências Sociais. O 100 

professor Paulo Roberto Ramos mencionou que é importante que os professores 101 

convidem seus alunos para participarem da Residência Pedagógica. O professor 102 

Delcides Marques informou que para a elaboração do cronograma de atividades da 103 

Semana de Ciências Sociais foi considerado que o resultado definitivo da chamada 104 

do CNPq para organização de eventos fosse sair dia 14 de julho, no entanto o 105 

resultado preliminar já saiu e o projeto não foi aprovado. Disse ainda que está 106 

discutindo os argumentos com a comissão da Semana para fazer um parecer e 107 

recorrer a decisão até o dia 30, conforme o prazo dado. O professor Delcides 108 

Marques disse ainda que o projeto não foi aprovado sob as justificativas de que o 109 

orçamento estava muito inadequado e não estava absolutamente justificado, de que 110 

os custos com convidados não deveriam cobrir dias de descanso (o que não foi 111 

pedido, eles estão considerando descanso o professor que chega em um dia. 112 

Palestra a noite e retorna no outro pela manhã), que as despesas com banners e 113 

afins eram desnecessárias, que as cidades das quais os professores convidados 114 

são não estavam especificadas e as passagens deveriam ser claramente 115 

especificadas, os objetivos do evento são muito gerais e o coordenador tem baixa 116 

produção bibliográfica. O professor Delcides Marques ressaltou que os dois 117 

avaliadores enviaram um parecer exatamente igual e o que tudo que foi alegado por 118 

eles consta no projeto, e que inclusive os gastos com banners constam no edital. O 119 

professor Delcides Marques ratificou que está fazendo um recurso, mas entende que 120 

é difícil que o CNPq volte atrás na decisão. Disse ainda que é importante ver um 121 

cronograma de atividades mais espaçado já que, por conta dos recursos do CNPq, 122 

inicialmente as etapas teriam um espaçamento de apenas quinze dias até a data de 123 

início do evento. Disse ainda que agora é possível estender uma semana para cada 124 



 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

COLEGIADO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n°510, Santo Antonio, Juazeiro / BA 

CEP 48.902-300, Fone (74) 2102-7639, E-mail ccsociais@univasf.edu.br 
Home page: www.graduação.univasf.edu.br/cienciassociais 

CNPJ: 05.440725/0001-14  
 

 

Página 5 de 11 

etapa do cronograma e assim será feito. Delcides Marques informou também que a 125 

Semana possui um total de sete convidados de outras cidades, sendo dois de recife, 126 

dois do Rio de Janeiro, um de São Paulo e dois de Minas Gerais então será preciso 127 

discutir com que recursos esses convidados serão trazidos para o evento. A 128 

professora Paula Galrão mencionou que, agora com outra realidade, é necessário 129 

incluir um ponto de pauta para discutir o que será feito. As questões sobre a semana 130 

de Ciências Sociais serão deliberadas em uma reunião extraordinária. 2. Uso dos 131 

bens do Colegiado e da sala 41 pelos alunos.  Esse ponto também será 132 

deliberado na próxima reunião extraordinária do Colegiado de Ciências Sociais, que 133 

provavelmente acontecerá na semana seguinte. 3. Deliberação e indicação do 134 

Colegiado quanto à proposta do PIBID do nosso, curso a ser contemplada no 135 

edital. A Professora Rosicleide Araújo de Melo esclareceu que inicialmente a Capes 136 

iria disponibilizar 240 bolsas para os 10 projetos do PIBID aprovados pela Univasf, 137 

no entanto esse número foi reduzido para 157 bolsas, que deverão ser divididas 138 

entre o curso de Ciências Sociais e as outras áreas, inclusive o PRONERA. Disse 139 

ainda que como havia 10 projetos aprovados e apenas 157 bolsas foi convocada 140 

uma reunião com os coordenadores dos projetos e com a professora Janedalva 141 

Pontes Gondin que é a atual coordenadora institucional do PIBID. Mencionou 142 

também que posteriormente Monica Tomé foi convidada a participar da reunião a fim 143 

de tentar com que houvesse um consenso acerca de quais os projetos seriam 144 

colocados para a seleção do edital do PIBID no ano de 2018. Depois de muita 145 

conversa na reunião, já que ninguém queria renunciar a permanência de seu projeto, 146 

foi decidido que o critério para a continuidade seria o quantitativo de alunos do 147 

curso, assim os cursos que tivessem mais alunos permaneceriam com o PIBID. A 148 

professora Rosicleide Araújo de Melo ressaltou ainda que foi contra a adoção desse 149 

critério e sugeriu que cada curso tivesse uma representatividade no PIBID, no 150 

entanto sua posição não teve votos suficientes. Foi decidido então, que os cursos 151 

que tivessem mais alunos deveriam continuar no PIBID, nesse caso foi estabelecido 152 

um ranking aonde apenas 06 cursos permaneceram sendo que Ciências Sociais 153 

ficou em último lugar já que tinham outros cursos que possuíam uma quantidade 154 

maior de estudantes. Nesse contexto o PRONERA foi excluído já que não possuía 155 
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um número de alunos suficiente para continuar no PIBID. O professor Hermógenes 156 

Moura manifestou-se dizendo que entende que a decisão tomada nessa reunião é 157 

ilegítima já que não há uma Câmara ou Colegiado do PIBID. Disse ainda que a 158 

votação ocorreu sem base institucional e que não existe nenhuma portaria que 159 

conceda esse poder aos que estavam presentes na referida reunião. Ressaltou que 160 

esse acontecido é uma marca que deixa evidente que na Univasf não existe uma 161 

política institucional para as licenciaturas e a prova disso é o modo desastroso de 162 

como se decidiu que certos cursos se manteriam e outros seriam retirados do PIBID. 163 

Disse também que em sua perspectiva essa decisão foi arbitrária porque a plenária 164 

da reunião não tem legitimidade, os professores estavam apenas representando os 165 

projetos que eles propuseram. Voltou a mencionar que não existe uma portaria que 166 

dê poderes aos que estavam presentes para tomar essa decisão, não há uma 167 

Câmara do PIBID e não há um Colegiado do PIBID então não teria como decidir 168 

essa sobre essa demanda numa eleição como a que ocorreu. Disse ainda que a 169 

PROEN junto com o Departamento de Projetos Especiais de Graduação acabou 170 

transferindo uma responsabilidade de decisão que interfere na formação de muitos 171 

estudantes e, mais do que isso, colocou em questão o reconhecimento de alguns 172 

cursos de licenciatura da instituição já que a resolução é muito clara quando 173 

determina que os cursos de licenciatura têm que dá condições para que os 174 

estudantes façam iniciação a docência. O professor Paulo Ramos manifestou-se 175 

dizendo que a reunião foi convocada pela PROEN e que a professora Janedalva 176 

estava coordenando já que ela foi escolhida da reitoria para ser representante 177 

institucional do PIBID. Disse ainda que quando ela chegou na reunião não havia 178 

consenso, cada um defendia seu projeto, e nesse caso chamaram Mônica Tomé que 179 

disse que se não houvesse um acordo a PROEN iria decidir. Mencionou ainda que 180 

ele e a professora Rosicleide Araújo de Melo foram votos vencidos ao não concordar 181 

com os critérios para permanência e que apenas a professora Emanuela também 182 

defendeu a posição deles. Disse ainda que se posicionou na referida reunião 183 

ressaltando que todos os cursos deveriam ser contemplados ou com o PIBID ou 184 

com a Residência Pedagógica, mas não houve acordo quanto a isso. Nesse 185 

contexto o debate foi para votação e prevaleceu o critério do curso com maior 186 
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quantitativo de alunos. Disse ainda que a reunião não tinha caráter deliberativo, ela 187 

era uma consulta para os coordenadores dos projetos tentarem chegar a um acordo. 188 

A professora Rosicleide Araújo de Melo voltou a se manifestar dizendo que diante 189 

dessas circunstancias o curso de Ciências Sociais ficou com apenas uma vaga e 190 

como tanto ela quanto o professor Paulo Ramos haviam submetido os projetos 191 

então sugeriu que a questão fosse levada para o Colegiado de Ciências Sociais para 192 

que o Colegiado tomasse conhecimento e pudesse auxiliar na decisão de qual 193 

projeto deveria permanecer, até mesmo em virtude de tudo que o PIBID representa 194 

para os estudantes de Ciências Sociais. Depois da exposição da situação a plenária 195 

entendeu que o único modo de tomar essa decisão seria por meio de votação. Os 196 

professores Paulo Roberto Ramos e Rosicleide Araújo de Melo expuseram seus 197 

projetos para apreciação da plenária. Após a exposição dos projetos eles se 198 

retiraram da sala para que a plenária realizasse a votação. Com 09 votos a favor, a 199 

plenária decidiu que o projeto da professora Rosicleide Araújo de Melo deve ser 200 

mantido no PIBID. O projeto do professor Paulo Roberto Ramos não obteve votos e 201 

houve 02 abstenções. Diante de todo o contexto o professor David Soares Simões 202 

sugeriu que o Colegiado de Ciências Sociais em conjunto com o PRONERA emita 203 

uma nota de repúdio sobre a situação ocorrida. Essa sugestão foi aprovada por 204 

unanimidade. 4. Planejamento do semestre 2018.2. O horário foi previamente 205 

preenchido pelos professores que escolheram os dias e horários em que desejam 206 

ministrar suas respectivas disciplinas, ficando assim apenas alguns ajustes para 207 

serem realizados na reunião. Após discussão o horário foi aprovado, conforme 208 

anexo.  5. Organização da participação dos professores nos colegiados e 209 

demais órgãos, da UNIVASF. A professora Tassia Rabelo manifestou-se sobre a 210 

importância das bolsas para os projetos, e ressaltou a existência de um corte 211 

gigantesco na oferta de bolsas e a discrepância com que as Ciências Humanas são 212 

tratadas quando se compara com as Ciências Exatas. Evidenciou também, a 213 

importância da discussão desse ponto já que perdeu uma bolsa recentemente. Disse 214 

ainda que durante o processo em que estava concorrendo a bolsa foi penalizada 215 

porque de acordo com os critérios que são utilizados, nas Ciências Humanas 216 

apenas um projeto teve a nota suficiente para poder seguir na avaliação e fica 217 
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evidente que determinada área tem 99, 98 projetos e quando chega em humanas 218 

você tem 78, 77 projetos que tem qualidade e que ficam apenas com 50, 60 pontos, 219 

e aí já percebe-se que há algo errado na forma como acontece essa avaliação. A 220 

professora Tassia Rabelo disse ainda que, independente, dessa questão, o projeto 221 

dela foi um dos quatro que foram contemplados com a monitoria com bolsa, 222 

contudo, além de enviar o projeto existe outra etapa que possui um avaliador do 223 

colegiado, então já passada essa primeira etapa, se esse avaliador não faz a 224 

avaliação o projeto não anda, então naquele momento apenas quatro eram para 225 

Ciências Humanas, e em ultimo lugar, o dela, por conta de todos os critérios já 226 

elencados. Contudo, o Colegiado de Ciências Sociais perdeu essa bolsa porque o 227 

professor que era responsável por fazer a avaliação como membro da Prodescape 228 

não fez. A professora Tassia Rabelo disse ainda que o membro titular era a 229 

professora Simone Viscarra, e avisou que ela estava de licença maternidade e mas 230 

responderam que esse tipo de recurso não caberia porque existia um suplente, que 231 

no caso é o professor Fernando Scherer. A professora Tassia Rabelo disse que 232 

questionou se o suplente tinha sido avisado e eles disseram que não era atribuição 233 

deles informa-lo, mas que enviaram um e-mail para o Colegiado de Ciências Sociais 234 

avisando que já havia passado o prazo e o professor não havia feito a avaliação, 235 

mas de toda forma já havia passado o prazo e eles estavam só tentando que o 236 

Colegiado entrasse em contato com o professor e alertasse que ele não tinha feito a 237 

avaliação. Por fim, considerando que eles fizeram tudo e não teve avaliação do 238 

professor o projeto foi eliminado. A professora Tassia Rabelo ratificou que está 239 

abordando essa questão porque entende que é importante encontrar uma solução, 240 

nem que seja provisória, para essa demanda. Ressaltou ainda que no dia que 241 

recebeu a avaliação não sabia quem era o professor que estava responsável pela 242 

avaliação na Prodescape e quando falou com Fernando Scherer ele disse que foi 243 

colocado na Prodescape sem anuência dele, que nunca participou de nenhuma 244 

reunião e que não quer ser suplente da Prodescape. A professora Tassia Rabelo 245 

sugeriu que se deve buscar o representante de cada comissão, e propôs que o 246 

Colegiado faça uma tabela no drive em que cada um dos professores coloque ali 247 

que comissão faz parte e coloque a fonte da informação. Disse ainda que, sabendo 248 
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que a professora Simone Viscarra é titular da Prodescape e que Fernando Scherer 249 

não quer permanecer na comissão, é preciso fazer essa alteração nas participações. 250 

Disse ainda que tem que começar a fazer isso desse modo, ainda que precário, 251 

inclusive para começar a avaliar a participação do Colegiado nas comissões, com 252 

base nessas informações, porque caso contrário haverá um professor participando 253 

de dez comissões e professores sem participar de nenhuma. E, se o Colegiado não 254 

possui essa informação não consegue também tomar atitudes sobre isso. A 255 

professora Rosicleide Araujo de Melo disse que possui um levantamento que foi 256 

iniciado quando era coordenadora e passará as informações para a coordenação 257 

atual. O professor Gabriel Pugliese informou que essa é uma questão que já 258 

incomoda o Colegiado e que ficou ainda mais visível depois do acontecido, 259 

explanado pela professora Tassia Rabelo. Disse ainda que esse processo já foi 260 

iniciado pela Coordenação e a ideia é fazer com que a tabela fique disponível no site 261 

do CCS, que está em processo de criação, para que possa ser atualizada sempre 262 

que mudar alguma informação e que fique livre para consulta dos professores. 6. 263 

Apresentação cultural e oferta de lanche após os encontros do Ciclo de 264 

debates. O professor Delcides Marques informou que teve o primeiro Ciclo de 265 

Debates com a participação de Graziela, ex-aluna, e agradeceu aos professores que 266 

estiveram presentes e que levaram suas turmas para participar. Ressaltou que 267 

houve a participação de mais de cem pessoas e que ele pensou em uma dinâmica 268 

para ter, além do debate, um momento posterior de confraternização, já que 269 

acontece uma vez por mês. O professor Delcides Marques propôs fazer a doação de 270 

uma cota mensal, aonde todo início de mês os professores deverão contribuir com 271 

dez reais para a compra de um lanche que deverá ser oferecido no dia do Ciclo de 272 

Debates. Delcides Marques disse ainda, que gostaria também de aproveitar esse 273 

momento e ter uma aproximação maior com o curso de Artes Visuais que tem alunos 274 

que recitam poesia, tocam instrumentos musicais e que para o próximo Ciclo de 275 

Debates combinou com um aluno do curso de Psicologia que vai fazer voz e violão 276 

logo após o debate. O professor Delcides Marques destacou que com essa proposta 277 

haveria uma dinâmica de debates em torno de quarenta ou cinquenta minutos e 278 

depois haveria esse momento de confraternização. A proposta do professor Delcides 279 
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Marques foi aprovada por unanimidade. Possibilidade de sediarmos um evento 280 

internacional sobre missões na África em 2019. O professor Delcides Marques 281 

informou que em 2013 começou a participar de um grupo que trabalha com 282 

questões missionárias e que esse grupo foi se ampliando e ao mesmo tempo 283 

especificando seus estudos missionários sobre a África. O professor informou que o 284 

primeiro Colóquio aconteceu na Universidade do Porto em 2013, dois anos depois, 285 

aconteceu na Universidade Estadual de São Paulo, e, em 2017, aconteceu na 286 

Unilab em São Francisco do Conde. O professor Delcides Marques informou que 287 

participou dos dois últimos Colóquios e eles sugeriram fazer o próximo colóquio na 288 

Univasf em 2019. O professor ressaltou que ha uma parceria com várias instituições 289 

como Universidade de Moçambique, Eduardo Mondlane, Unesp, Ufscar, Unicamp, 290 

Usp, Unifesp. O professor Delcides Marques ressaltou que o projeto é interdisciplinar 291 

e há participação de historiadores, Antropólogos, Cientistas Sociais. Disse ainda que  292 

Eles trabalham com arquivos missionários do século XVII, XVIII. O professor 293 

Delcides Marques ressaltou que, na verdade, o evento não seria organizado pelo 294 

Colegiado de Ciências Sociais, mas o que se pretende é obter o apoio do colegiado 295 

na data do evento e, sobretudo, com a participação no envento. A solicitação foi 296 

aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, a presidente declarou 297 

encerrada a reunião. Eu Rayane Michaele Amorim 298 

Maciano________________________________________, lavrei a presente ata que 299 

depois de lida e aprovada segue assinada por todos os membros do Colegiado de 300 

Ciências Sociais presentes. Juazeiro, vinte e seis de junho de dois mil e dezoito. 301 

PRESENTES: 302 

Adalton José Marques__________________________________________________ 303 

Claudio Roberto dos Santos de Almeida Araújo______________________________ 304 

Delcides Marques_____________________________________________________ 305 

Eliana de Barros Monteiro_______________________________________________ 306 

José Hermógenes Moura da Costa________________________________________ 307 

Marcelo Henrique Pereira dos Santos_____________________________________ 308 

Rosicleide Araújo de Melo_______________________________________________ 309 

Vanderlei Souza Carvalho______________________________________________ 310 
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Paula da Luz Galrão___________________________________________________ 311 

Alexandre Henrique dos Reis____________________________________________ 312 

Gabriel Pugliese Cardoso_______________________________________________ 313 

Tassia Rabelo de Pinho________________________________________________ 314 

Paulo Roberto Ramos__________________________________________________ 315 

José Fernando Souto Júnior_____________________________________________ 316 

David Soares Simões__________________________________________________ 317 

Luciana Duccini_______________________________________________________ 318 

Luzânia Barreto Rodrigues______________________________________________ 319 

Vanderléa Andrade Pereira______________________________________________ 320 


