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 12 

Participantes: Joseline Pippi (Coordenadora do Bacharelado em Mídia e Tecnologia - 13 

BMiT), Fábio Corniani (Vice-Coordenador do BMiT), Felipe de Paula (Docente do BMiT), 14 

Silvia Kimo Costa (Decana pro tempore do CFPPTS e docente do BMiT) e Nicolle Mon-15 

teiro da Silva (Representante Discente).  16 

 17 

A Coordenadora do BMiT abriu a reunião cumprimentando a todos. A reunião teve como 18 

pontos de pauta: 1) Informes; 2) aprovação do PEA da CC “Cidadania e Redes Sociais 19 

(pendência da última reunião); 3) fechamento dos IHACs; 4) ementário da Nova FG; 5) 20 

minuta de creditação da extensão; 6) Pauta solicitada pela representante discente: re-21 

lação entre oferta (quantidade de CCs/quadrimestre) e aproveitamento; 7) o que ocorrer. 22 

Nos informes, a coordenadora do BMiT informou a todos/as que estará em férias no 23 

período de 17 a 27/05 e, durante o período, portanto, estará afastada da Coordenação 24 

do Curso e as demandas devem ser repassadas ao professor Fabio Corniani, Vice-Co-25 

ordenador. Passando ao segundo ponto de pauta, foi aprovado o PEA da CC “Cidadania 26 

e Redes Sociais”. O ponto seguinte, fechamento dos Ihacs, a professora Joseline co-27 

mentou que se tratava da última etapa do processo de reestruturação acadêmica e ad-28 

ministrativa pelo qual a universidade está passando, sendo pautada para discussão na 29 

reunião do Consuni a ser realizada no dia 12 de maio. A intenção é levar o posiciona-30 

mento do BMiT para a reunião da Congregação do CFPPTS, que será realizada na 31 

próxima segunda-feira. Aludindo aos documentos encaminhados para análise dos inte-32 

grantes deste Colegiado, a professora Joseline ressaltou que a meta da proposta con-33 

siste em dois movimentos: o primeiro, criar uma nova unidade acadêmica (Centro de 34 

Formação em Educação no CSC), que concentrasse as Lis, tornando-se referência na 35 

respectiva área dentro da universidade; o outro movimento seria extinguir os Ihacs, com 36 

as Lis migrando para as novas unidades acadêmicas já criadas. Sendo assim, o Centro 37 

de Formação em Desenvolvimento Territorial (CPF) receberia as Lis do Ihac-CPF, en-38 

quanto o CFPPTS receberia as Lis do Ihac-CJA. Aberta para deliberação sobre o as-39 

sunto, o colegiado compreende que se trata de uma proposta paradoxal: o objetivo é 40 

centralizar ou fortalecer as Lis? Substituir três unidades acadêmicas que já possuem 41 

sua lógica de funcionamento por uma única  localizada em um campus, enfraquece a 42 

unidade das licenciaturas. A migração das LIS para CFs aos quais não têm afinidade de 43 



área científica é um contrassenso, pois sobrecarrega as unidades recém-criadas que 44 

foram criadas para abrigar cursos de segundo ciclo. Com a extinção do Ihac-CJA, o 45 

CFPPTS receberia 5 licenciaturas, ficando com 6 cursos de primeiro ciclo e apenas 3 46 

de segundo ciclo (recentemente criados). Os integrantes do Colegiado compreendem 47 

que tal movimento seria bastante problemático para a consolidação dos novos cursos e 48 

para o fortalecimento de uma identidade e de uma cultura do próprio CF. Compreendem, 49 

também, que se deve manter a isonomia dos campi; fortalecer as LI nos três campi e as 50 

relações com as comunidades locais. Dado o exposto, este colegiado se manifesta fa-51 

vorável ao não fechamento dos Ihacs e não apoia a criação do CF em Educação no 52 

CSC, pois entende que os IHACs dão conta da demanda e criar um novo CF sobreporia 53 

a função dos Ihacs. Passando ao ponto seguinte, foi apresentada, para conhecimento, 54 

o ementário da Nova Formação Geral da UFSB. O ponto seguinte, minuta do documento 55 

que regerá a creditação da extensão nos cursos de graduação, também foi apresentada. 56 

A professora Silvia, na condição de integrante da Câmara de Graduação da UFSB, in-57 

formou que o documento será novamente ponto de discussão na próxima reunião do 58 

grupo e ressaltou que após a aprovação, as normas deverão ser implementadas nos 59 

PPCs de todos os cursos na universidade. A professora Joseline lembrou que o PPC do 60 

BMiT já tem carga horária a ser cumprida em atividades e projetos de extensão, apenas 61 

ajustes pontuais deverão ser implementados. Em seguida, foi passada a palavra à re-62 

presentante discente, que solicitou ponto de pauta sobre a relação oferta de CCs e apro-63 

veitamento/quadrimestre. A representante discente questionou se há alguma forma de 64 

condicionar a matrícula a um número determinado de carga horária por quadrimestre. 65 

O questionamento se apresenta porque a mesma tem observado colegas se matricula-66 

rem em 8, às vezes 10 CCs por quadrimestre, o que pode prejudicar o aproveitamento 67 

por parte dos estudantes. A coordenadora explicou que não há dispositivo no SIGAA 68 

que inviabilize a matrícula em CCs, e que, sendo um dos princípios da UFSB a autono-69 

mia do estudante, não há como vetar as matrículas, havendo vagas. A coordenadora 70 

ressaltou, ainda, que o que a Coordenação pode fazer é orientar os estudantes em re-71 

lação a qual o melhor percurso acadêmico a seguir, em cada caso. Lembrou que existe 72 

também o PROA, programa que prevê esse tipo de ação, inclusive podendo ser credi-73 

tada como atividade complementar de graduação. Feitas as deliberações e nada mais 74 

havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 11h24min, sendo lavrada a presente Ata, 75 

que segue assinada por mim, Joseline Pippi e demais integrantes do Colegiado do BMiT 76 

presentes na reunião. 77 
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