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ATA Nº 11/2022 – Reunião Ordinária da Congregação 

do CFAC, da Universidade Federal do Sul da Bahia 

(UFSB), Campus Sosígenes Costa, realizada em 14 de 

julho de 2022. 

Reunião ocorrida dia 14 de julho de 2022, às 9 horas, metapresencialmente, na sala virtual 1 

<https://mconf.rnp.br/webconf/csc-1>. Estavam presentes: Dos membros da Congregação: Bernard 2 

Pego Belisário (Vice-Decano do CFAC), presidindo a reunião; Aline Nunes de Oliveira 3 

(Coordenadora do Curso Artes do Corpo em Cena - ACC); Cristiane da Silveira Lima (Coordenadora 4 

do Curso BI em Artes);  Marcelo Simon Wasem (Coordenador do Curso Som, Imagem e Movimento 5 

- SIM); Spensy Pimentel (Coordenador do Curso de Jornalismo). Dos professores convidados: Celso 6 

Gayoso (Servidor Docente IHAC-CPF); Celia Regina (Servidora Docente IHAC-CJA); Joana 7 

Brandão (Vice-Coordenadora do Curso de Jornalismo, lotada no IHAC-CPF). INFORMES: a. 8 

Informes do Decanato. Bernard Belisário procedeu aos seguintes informes: (i) exoneração do Prof. 9 

Hamilton Richard Santos do Decanato do CFAC, devido à remoção para Itabuna-BA, para exercer o 10 

cargo de Diretor de Gabinete da Reitoria. Bernard Belisário informou que assumiu o Decanato do 11 

CFAC, até nova consulta. (ii) Informou que não há representação estudantil no âmbito da 12 

Congregação. b. Informes das Coordenações. Pelo curso de SIM, Marcelo Wasem informou que 13 

assumiu a Coordenação do Curso de Som, Imagem e Movimento. Pelo curso de BI em Artes, 14 

Cristiane Lima procedeu aos seguintes informes: (i) participação na Semana de Acolhimento, 15 

atentando para a baixa adesão por parte dos professores. (ii) Visita dos estudantes do Colégio Modelo 16 

no campus, nos dias 6 e 7 de julho de 2022, em que apresentou os cursos do CFAC. Recomendou que 17 

eventos dessa natureza sejam planejados com mais antecedência, a fim de melhor preparo do material 18 

dos cursos a ser apresentado. (iii) Informou sobre a primeira sessão presencial do projeto Imagina, a 19 

ocorrer no dia 16 de julho de 2022, estendendo o convite aos presentes. Pelo curso de ACC, Aline 20 

Nunes procedeu aos seguintes informes: (i) visita externa in loco do INEP-MEC, para avaliação do 21 

curso de ACC, agendada para o período de 30 de novembro a 2 de dezembro de 2022. (ii) Informou 22 

que o problema de adesão na visita dos alunos do Colégio Modelo foi devido ao aumento nos casos 23 

de Covid-19 entre os docentes do CFAC. Bernard Belisário atentou para visita externa in loco do 24 
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INEP-MEC, para avaliação do curso de SIM, agendada para o período de 7 a 9 de dezembro de 2022. 25 

Informou sobre reunião com a Comissão Própria de Avaliação (CPA) e recomendou aos 26 

Coordenadores dos cursos do CFAC que serão avaliados reunirem-se com o Prof. Gilson Monteiro 27 

(Coordenador da CPA). Recomendou o compartilhamento de pastas dos Colegiados para organização 28 

e preparação para reconhecimento dos cursos. Aline Nunes perguntou sobre a revisão dos PPCs e 29 

solicitou convocação das reuniões dos cursos. Bernard Belisário concordou e assumiu a 30 

responsabilidade de fazer o convite para uma reunião. Cristiane Lima solicitou a inclusão do ponto 31 

de pauta sobre o Edital do TCC. A Congregação deliberou pela inclusão. Bernard Belisário informou 32 

sobre a reunião com a Comissão Gestora e sobre o Comitê de monitoramento de Covid-19 entre os 33 

alunos, professores e técnicos. Solicitou às Coordenações que recomendassem entre os professores o 34 

preenchimento do formulário por quem manifestar sintomas, a fim de cuidados e monitoramento. 35 

Bernard Belisário informou sobre o retorno integral das atividades presenciais dos cursos do CFAC, 36 

sobre o atraso nas reformas no campus, e sobre a previsão do término da reforma do Centro de 37 

Cultura, em setembro de 2022. Marcelo Wasem informou sobre a interferência sonora do 38 

Componente Curricular (CC) Projeto do Laboratório de Metáforas, Corporalidades e Dramaturgias 39 

do Corpo (ACC) no CC Artes Gráficas – Materiais, Suportes e Recursos Técnicos (SIM). Aline Nunes 40 

comentou que, no dia 21 de julho de 2022, a Reitoria vai assinar o convênio do Centro de Cultura e 41 

a UFSB-CFAC. Informou, também, que esteve no Centro de Cultura para verificar o encaminhamento 42 

das obras. Solicitou que o CFAC mobilize ações para a reinauguração, atendando que a cooperação 43 

necessita ter uma coordenação própria vinculada à função gratificada. Ponto de Pauta 01 - 44 

Representação do CFAC no Conselho Estratégico Social da UFSB. Bernard Belisário informou 45 

que o Prof. Hamilton Richard Santos representava o CFAC no Conselho Estratégico Social (CES). 46 

Porém, em função da remoção do Prof. Hamilton Richard para Itabuna-BA, Spensy Pimentel dispôs-47 

se a exercer a representação desta Unidade junto ao CES. Os membros manifestaram concordância. 48 

Item aprovado. Bernard Belisário agradeceu ao Prof. Spensy Pimentel. Ponto de Pauta 02 - 49 

Composição de Comissão Eleitoral para Decanato do CFAC. Bernard Belisário alertou para a 50 

necessidade de se proceder à nova consulta para escolha do Decano e Vice-Decano.  Atentou que a 51 

Comissão Eleitoral precisa ser composta por servidores/as docentes, um/a servidor/a técnico-52 
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administrativo, e um/a discente. Perguntou aos presentes se alguém se dispõe a compor a Comissão. 53 

Marcelo Wasem dispôs-se a participar. Tendo isso em vista, Bernard Belisário comprometeu-se a 54 

consultar na Unidade sobre os demais membros, para posterior emissão da portaria. Os membros 55 

manifestaram concordância. Item aprovado. Ponto de Pauta 03 - Planejamento de ofertas dos 56 

cursos de graduação do CFAC para o quadrimestre letivo 2022.3. Bernard Belisário informou 57 

sobre o planejamento de ofertas dos cursos de graduação para o Quadrimestre 2022.3 do CFAC. 58 

Informou que, na reunião da Comissão Gestora, o Setor de Apoio Acadêmico (SECAD) alertou para 59 

recebimento do planejamento, a fim de organizar as salas e demais espaços, até dia 8 de agosto de 60 

2022. Aline Nunes informou que o ACC irá precisar, a princípio, de 2 salas e 1 laboratório para 61 

performance e 1 laboratório para jogos. Marcelo Wasem comprometeu-se a analisar os documentos 62 

do curso com a coordenação anterior, para planejamento acadêmico. Cristiane Lima atentou sobre a 63 

Formação Geral, e que o Colegiado de BI Artes reuniu-se, porém, sem deliberação sobre a oferta dos 64 

CCs. Informou que haverá reunião, e que há a previsão de oferta de 5 CCs, podendo haver redução. 65 

Além disso, informou que receberam a demanda de ACC sobre mais um CC. Bernard Belisário 66 

agradeceu e disse que irá conversar com o Setor de Apoio Acadêmico sobre o processo de 67 

equivalência via Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC). Considerou 68 

a formalidade desnecessária e sugeriu uma simplificação no andamento do processo. Spensy Pimentel 69 

concordou com Bernard Belisário, reforçando que o uso excessivo do SIPAC atrapalha. Solicitou a 70 

simplificação nos processos internos e atentou para a importância de articular os CCs do curso de 71 

Jornalismo e SIM, em planejamento conjunto. Marcelo Wasem e Bernard Belisário concordaram. 72 

Ponto de Pauta 04 - Códigos de Vaga Magistério Superior CFAC. Bernard Belisário informou 73 

sobre a Portaria N.º 387-2022, sobre a disponibilização de códigos de vagas para IFEs, sendo 20 74 

códigos para a UFSB. Relatou sobre reunião com a Reitora, juntamente com os demais Decanatos 75 

das outras Unidades Acadêmicas, em que foi indicado 1 (um) código de vaga para o CFAC. Informou 76 

que a Reitora apresentou a mesma proposta discutida com os/as Decanos/as, sendo aprovada na última 77 

reunião do Conselho Universitário (CONSUNI) a seguinte divisão: IHAC- Campus Paulo Freire: 2 78 

vagas; CFCS - Campus Paulo Freire: 7 vagas; CFDT – Campus Paulo Freire: 2 vagas; IHAC - 79 

Campus Jorge Amado: 1 vaga;  CFCAF - Campus Jorge Amado: 1 vaga; CPOPTECS - Campus Jorge 80 
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Amado: 1 vaga; CFTCI – Campus Jorge Amado: 1 vaga; IHAC- Campus Sosígenes Costa: 1 vaga; 81 

CFCAm - Campus Sosígenes Costa: 1 vaga; CFCHS – Campus Sosígenes Costa: 1 vaga;  CFAC - 82 

Campus Sosígenes Costa - 1 vaga). Bernard Belisário relatou que a Reitoria informou que o Prof. 83 

Hamilton Richard Santos irá continuar ministrando CCs presenciais no CSC, até sua remoção, e, no 84 

momento que o docente for removido, a Reitoria designará o código de vaga para o CSC. Cristiane 85 

Lima reforçou sobre a importância de ter um substituto imediato para reposição e perguntou ao Prof. 86 

Bernard Belisário como as redistribuições/remoções funcionam na Instituição. Bernard Belisário 87 

explicou que, na reunião com a Reitoria, que os concursos realizados em 2018 têm validade até 88 

meados de setembro de 2022, e explicou que os candidatos que foram aprovados no concurso podem 89 

ser convocados e nomeados a partir dos códigos de vaga disponibilizados. Spensy Pimentel reiterou 90 

sobre a aprovação da remoção de 3 docentes ainda em 2021, e que a Congregação já havia deliberado 91 

sobre o interesse na remoção desses docentes para o CFAC. Justificou ainda a importância da 92 

remoção dos docentes para o curso de Jornalismo. Atentou para 2 casos, em que as remoções foram 93 

aprovadas nas Unidades de origem de lotação dos docentes, e reforçou que o CFAC tem urgência, 94 

defendendo a vinda da Prof.ª Joana Brandão, uma vez que, neste quadrimestre, está sendo ofertado o 95 

CC Jornalismo e TV, de ordem prática, e que necessita ser ofertado na modalidade presencial. Porém, 96 

tem sido ofertado na modalidade remota, ministrado à distância pela Prof.ª Joana Brandão. Cristiane 97 

Lima também atentou que os casos de remoção são prioritários. Bernard Belisário relatou sobre a 98 

burocracia que foi implementada recentemente para a troca de lotação entre Unidades Acadêmicas 99 

do mesmo Campus. Relatou que a Decana do IHAC-CPF mencionou na reunião do CONSUNI que 100 

sua Unidade só aprovaria remoções mediante a cessão de código de vaga, para que possam substituir 101 

o/a docente removido/a sem prejuízo às atividades letivas. Marcelo Wasem relatou que os 3 docentes 102 

deveriam vir para o CSC, sendo necessário ainda mais docentes na Unidade.  Defendeu a importância 103 

de reforçar o quadro de professores para o curso do SIM. Aline Nunes destacou que a fala do Prof. 104 

Marcelo Wasem representa o curso de ACC e Bernard Belisário concordou. Celso Gayoso falou que 105 

a discussão do Colegiado é do interesse da Administração, tendo sido solicitado a quem tem 106 

interesse/disponibilidade da remoção que se manifestasse, que houve essa manifestação e que, em 107 

momento algum, dentro do Colegiado, foram estabelecidos os critérios. Spensy Pimentel confirmou 108 
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que a discussão não foi realizada previamente no Colegiado de Jornalismo, porque havia uma maioria 109 

de interessados na remoção nesse coletivo (3 dos 5 membros estão pleiteando a remoção). Nesse 110 

sentido, explicou que se absteria na votação.  Bernard Belisário falou que não conseguiu compreender 111 

a motivação para criação do Processo nº 23746.004477/2022-09 pelo Decano anterior, pois parece 112 

desnecessário e sem lógica, posto que as remoções seguem um fluxo absolutamente distinto. Joana 113 

Brandão destacou que está interessada na remoção para o CSC e disse que os pedidos de remoção 114 

foram aprovados. Bernard Belisário agradeceu pelas colaborações. Spensy Pimentel falou que o fato 115 

do Prof. Bernard Belisário ter assumido o Decanato do CFAC já implica a falta de um professor no 116 

SIM. Sugeriu utilizarem o critério de área de atuação e propôs discutir sobre as áreas. Celso Gayoso 117 

reforçou sobre o processo e que é importante discutir sobre as vagas de remoção para o CFAC. 118 

Perguntou sobre os próximos critérios adotados e falou sobre a segurança processual. Bernard 119 

Belisário concordou e disse que a Congregação foi surpreendida com o processo mencionado 120 

(23746.004477/2022-09). Joana Brandão falou que é um problema como as remoções são feitas na 121 

UFSB, por meio de um processo que não era para ser de remoção e destacou que é importante o 122 

compromisso, e que os 3 docentes estão contribuindo com o curso (atuantes no Colegiado, no NDE, 123 

e em CCs). Aline Nunes falou que é favorável em manter a decisão do que foi combinado na reunião 124 

da Congregação em novembro de 2021, e reiterou que Celso Gayoso tem perfil por conta da área de 125 

atuação no curso de ACC, sendo importante fazer um curso de excelência. Aline Nunes e Bernard 126 

Belisário comentaram que essa prioridade deveria estar expressa no Plano de Desenvolvimento da 127 

Unidade (PDU). Cristiane Lima falou que é importante o processo de remoção por ordem de pedido, 128 

porém é melhor ver pelo perfil para não ficar uma espécie de competição. Recomendou dar prioridade 129 

para os 3 pedidos atuais. Bernard Belisário concordou com a prioridade dessas remoções para o 130 

código de vaga que o CFAC receberá. Entretanto considerou inadequado que esse processo seja feito 131 

por ordem de pedido, pois não seriam consideradas as necessidades do CFAC. Aline Nunes 132 

concordou com Bernard Belisário e falou sobre as possibilidades das remoções, que também impacta 133 

na vida pessoal dos servidores e que, em relação às remoções, precisará ser definido a partir da 134 

demanda. Marcelo Wasem sugeriu que o critério de decisão seja perfil, sendo necessário um parecer 135 

detalhado de cada perfil. Sugeriu também uma Reunião Extraordinária para decidir essa 136 
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possibilidade. Bernard Belisário propôs encaminhamento da deliberação já com o código de vaga do 137 

CFAC nessa mesma reunião e todos concordaram. Bernard Belisário agradeceu e perguntou se já 138 

podem deliberar pela remoção (propôs a votação) do código de vaga e todos concordaram em votar 139 

para ceder a vaga para a Unidade concedente. Termos da Votação: Proposta 1: Remoção da Professora 140 

Joana; Proposta 2: Remoção do Professor Celso; Proposta 3: Remoção da Professora Célia. Procedeu-141 

se à votação. Registram-se 4 votos a favor da Proposta 1 e uma abstenção. Item aprovado. Remoção 142 

da Prof. Joana do IHAC-CPF para o CFAC-CSC aprovada. Ao final, Bernard Belisário perguntou 143 

sobre os próximos processos. Aline Nunes falou que será necessário discutir como serão preenchidas 144 

essas vagas das próximas remoções com prioridade para Celso Gayoso e Célia Regina. Cristiane Lima 145 

concordou e propôs o seguinte encaminhamento: “Não havendo alteração do quadro docente atual do 146 

CFAC, fica registrada a prioridade dos pedidos de remoção de Celso Gayoso e Célia Regina (não 147 

necessariamente nesta ordem). Havendo alguma alteração do quadro docente atual, fica registrada a 148 

necessidade de uma nova análise contextual, para melhor aproveitamento do código de vaga”. Item 149 

aprovado. Ponto de Pauta 05 – Encontro de Mestre dos Saberes (Incluída) - Bernard Belisário 150 

falou sobre a contratação de Mestres dos Saberes. Cristiane Lima propôs a realização do evento em 151 

outubro de 2022 e disse que o Colegiado do BI Artes vai fazer o pedido/proposta na próxima reunião 152 

da Congregação para apreciação da possiblidade de financiamento e que o orçamento e a 153 

programação serão definidas. Sinalizou que irá ver com outros Decanos e Pró-Reitorias sobre a 154 

ampliação do encontro. Spensy Pimentel propôs o compartilhamento de CCs e Bernard Belisário se 155 

comprometeu a atuar junto. Ponto de Pauta 06 - Edital Auxílio TCC (Incluída) – Bernard Belisário 156 

falou sobre a importância de compor uma comissão. Cristiane Lima falou que não gostaria de fazer 157 

parte da comissão. Bernard Belisário sugeriu a articulação com o IHAC. Aline Nunes e Spensy 158 

Pimentel se prontificaram para a comissão e Bernard Belisário consultará o Prof. Marcelo Wasem e 159 

publicará posteriormente a portaria. Nada mais havendo a tratar, Bernard Belisário encerrou a 160 

reunião, da qual eu, Ana Luiza Amaral de Souza, lavrei a presente Ata, que será assinada e aprovada 161 

pelos membros.  162 

Aprovada em: 11-08-2022. 

Assinaturas: 
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Nome completo/Assinatura Assinatura: 

Aline Nunes Oliveira acesso remoto 

Bernard Pego Belisario acesso remoto 

Cristiane da Silveira Lima acesso remoto 

Marcelo Simon Wasem acesso remoto 

Spensy Kmitta Pimentel acesso remoto 
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