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Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas e trinta e 1 

cinco minutos, iniciou-se a 3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Bacharelado Interdisciplinar 2 

em Saúde do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências - IHAC, no Campus Jorge Amado - CJA. 3 

A reunião foi presidida pela Profa. Ita de Oliveira e Silva (Coordenadora do curso) e, devido à 4 

COVID-19, o encontro ocorreu metapresencialmente. Dentre os membros, estiveram presentes: 5 

Prof. Antônio José Costa Cardoso (Vice- Coordenador BI Saúde), Prof.ª Jane Mary de Medeiros 6 

Guimarães, Prof. Vanner Boere e os representantes estudantis Samuel Barros Silva Bomfim e 7 

Amanda Barros. Estavam presentes ainda as/os estudantes: Alexandra Brandão dos Santos, 8 

Vanessa Paulo, Prudence Secchin de Sousa Vaz Sampaio Ribeiro, Lara Lind, Juliana dos Santos 9 

Krull, Keminy Guedes, Luana Almeida, Remilton Rabelo Chaves e Anastácia de Lourdes de 10 

Santana. Em pauta: 1. Informes; 2. Planejamento para 2022.2; 3. Aprovação de ad referendum 11 

do processo de extensão de prazo para integralização curricular da estudante Alexandra 12 

Brandão dos Santos e; 4. Reanálise do processo de aproveitamento de estudos da estudante 13 

Alexandra Brandao dos Santos. 1. Informes: a coordenadora iniciou sua fala trazendo 14 

informações sobre a última reunião da Congregação do IHAC-CJA, ocorrida no dia dezesseis de 15 

maio, na qual foram atualizadas informações sobre a entrega do bloco pedagógico e do núcleo 16 

de vivência, assim como o acesso de estudantes e servidores que não possuem carro próprio. 17 

Foi evidenciada a preocupação dos estudantes com a falta de definições e diálogo para a 18 

resolução do problema da locomoção dos estudantes tanto no CJA como também no CSC.  Outro 19 

informe foi referente à oferta dos componentes no formato presencial a partir de 2022.2 e a 20 

aprovação da resolução que dispõe sobre a retomada das atividades presenciais. Professor 21 

Antônio destacou o Artigo Terceiro em seu Parágrafo único, onde “Ficam revogadas as medidas 22 

de distanciamento, ficando o quantitativo de Componentes Curriculares (CCs) ofertados 23 

presencialmente ou de forma híbrida, a distribuição das turmas por espaço físico disponível e o 24 

número de vagas por turma serão definidos pelo decanato das Unidades Acadêmicas, apoiando-25 

se nas orientações da Comissão Gestora do Campus, conforme estabelecido no caput.” Foi 26 

enfatizado a necessidade de mantermos o distanciamento e o uso de todas as medidas de 27 

prevenção necessárias e possíveis para evitar a contaminação, visto que temos uma situação 28 

grave não somente com sintomas agudos vinculados à COVID-19, mas também sintomas 29 

secundários crônicos e ainda pouco conhecidos. Na oferta de componentes curriculares do BI 30 

Saúde, a maioria destes serão ainda no formato remoto para atender à demanda de docentes e 31 

componentes nos três campi. Ainda foi salientada a necessidade de que, caso haja oferta 32 

presencial, que a mesma seja preferencialmente em outro turno, que não o noturno, devido à 33 

demanda por salas dos outros cursos. Professora Ita informou ainda sobre a consulta realizada 34 

para a mudança de regime de aulas de quadrimestral para semestral e de questões relacionadas 35 

à reunião com a Reitoria sobre IHACs, ocorrida na semana anterior. Quanto a este último item, 36 

devido ao esvaziamento da reunião e à falta de documentos e de um processo para direcionar 37 

qual o papel do IHAC na oferta de cursos de licenciatura e bacharelado, pouco foi definido no 38 
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encontro, que ocorreu na semana anterior. Professora Jane relatou sobre a realização do 13º 39 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (ABRASCÃO 2022) que ocorrerá entre os dias dezenove 40 

e vinte e quatro de novembro, da qual ela faz parte da Comissão Organizadora, como 41 

representante da UFSB, informou que o site do Congresso já está oficialmente no ar, aberto para 42 

inscrições e estimulou a participação de todos os estudantes e professores.  Informou ainda que 43 

foi solicitado uma reunião com a reitora da UFSB, mas que ainda não havia recebido resposta 44 

sobre esta solicitação. Professor Antônio solicitou fazer um informa sobre a não assinatura do 45 

COAPES em Itabuna e sobre os problemas que a ausência desta cooperação pode trazer para a 46 

Universidade. Foi feito um relato histórico para assinatura deste documento, sobre as tentativas 47 

da Secretaria de Saúde em reverter a decisão tomada pela reitoria e coadunada pelo Centro de 48 

Formação em Saúde, mas infelizmente o termo de cooperação permaneceu sem a participação 49 

da UFSB. Os estudantes e docentes se manifestaram entristecidos com a situação. 2. 50 

Planejamento para 2022.2: Foi apresentada a planilha de oferta previamente estabelecido no 51 

colegiado e cada componente curricular da oferta foi confirmado, removido ou ainda solicitado 52 

pelos estudantes, esperando pela confirmação dos docentes que não estavam presentes na 53 

reunião para definição final da oferta. Além disso, foi aprovada por unanimidade a solicitação 54 

da Professora Jane de ofertar o componente de Práticas Integradas na Atenção Primária em 55 

Saúde (60h) no período de recesso. A professora justificou esta oferta pela necessidade de visitar 56 

a Unidade de Saúde e a demanda deste componente por estudantes do CSC e CPF, que foi 57 

confirmada pelas estudantes Keminy e Lara. A professora vai verificar a possibilidade destas 58 

estudantes realizarem a parte prática em suas cidades ou ainda verificar a possibilidade que um 59 

carro da UFSB traga estas estudantes para as práticas na unidade de saúde de Itabuna durante 60 

dos dois dias de visita. Também foi aprovada por unanimidade a solicitação do Professor Vanner 61 

de inclusão do CC Tópicos Especiais em Psicologia e Psicanálise (60h) na oferta 2022.2 e a 62 

solicitação do Professor Rogério Cansi pela oferta do componente livre Entomologia Médica. A 63 

ementa e bibliografias foram apresentadas e após a aprovação será solicitado à PROGEAC o 64 

cadastro deste componente no SIGAA. Ainda sobre este mesmo tema, foi apresentada a 65 

solicitação do Decanato do CFS para a oferta de componentes na Unidade. Dentre os 66 

componentes ainda disponíveis para a oferta, apenas os Professores Jane e Antônio se 67 

dispuseram a oferecer Saúde Coletiva I: O Processo Saúde-Doença-Cuidado. Os demais docentes 68 

já possuem carga horária preenchida com componentes na unidade ou ainda não possuem 69 

qualquer afinidade com os componentes disponíveis. Foram também apresentados os novos 70 

componentes da Formação Geral no eixo das Ciências na Formação Cidadã e a possibilidade de 71 

atuação destes docentes nas turmas que entrarão na UFSB em 2022.2. Diante da aprovação da 72 

oferta dos componentes curriculares, a Professora Ita deu prosseguimento à reunião com a 73 

aprovação de ad referendum do processo de extensão de prazo para integralização curricular e 74 

a reanálise do processo de aproveitamento de estudos da estudante Alexandra Brandao dos 75 

Santos. Quanto ao primeiro ponto, a coordenadora explicou que em janeiro de 2022 a estudante 76 

solicitou a extensão de prazo para integralização curricular, que o processo foi analisado pelo 77 

então coordenador Professor Antônio Cardoso e que nesta última semana foram anexados 78 

novos documentos ao processo e o mesmo encaminhado à PROGEAC. O ad referendum foi   79 

aprovado por unanimidade. Quanto ao ponto referente à análise do processo de 80 

aproveitamento de estudos, a coordenadora explicou que o processo havia sido aberto em 81 

2018, quando a estudante ainda estava vinculada ao curso de Licenciatura Interdisciplinar em 82 
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Ciências Humanas. Naquele momento, os docentes do Bacharelado em Saúde não se sentiram 83 

confortáveis em realizar a análise e dar parecerem de uma estudante não matriculada no curso, 84 

estando todo este tempo o processo em aberto. Após exposição, o Professor Antônio se 85 

prontificou a analisar as demandas da estudante e a análise do processo foi aprovado por 86 

unanimidade no colegiado. No item final, o que ocorrer, o Professor Antônio convocou os 87 

docentes do colegiado para uma reunião na próxima quinta feira dia vinte e seis de maio para 88 

dialogar sobre a Oferta de vagas na Pós Graduação em Saúde Coletiva, assim como da 89 

construção da Licenciatura Interdisciplinar em Saúde Coletiva. Por fim, não havendo mais nada 90 

a acrescentar, a reunião se encerrou com a coordenadora agradecendo a presença de todos (as), 91 

e eu, Ita de Oliveira e Silva, Coordenadora Bacharelado Interdisciplinar em Saúde do CJA, lavrei 92 

a presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por 93 

todos(as) assinada.  94 

Itabuna, dezenove de maio de dois mil e vinte e dois. 95 
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