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Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, com início às onze horas, iniciou-1 

se a 4ª Reunião Ordinária do Colegiado do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde do Instituto 2 

de Humanidades, Artes e Ciências - IHAC, no Campus Jorge Amado - CJA. A reunião foi presidida 3 

pela Profa. Ita de Oliveira e Silva (Coordenadora do curso) e, devido às restrições da COVID-19, 4 

o encontro ocorreu metapresencialmente. Dentre os membros, estiveram presentes: Prof. 5 

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

Guimarães, Prof. Vanner Boere e a representante estudantil Amanda Barros. Estavam presentes 7 

ainda as/os estudantes: Alexandra Brandão dos Santos, Vanessa Paulo, Prudence Secchin de 8 

Sousa Vaz Sampaio Ribeiro, Lara Lynd, Maira Gabriely Barros Santos, Clemerson Oliveira, Ana 9 

Clara e Ana Cristina. Em pauta: 1. Informes; 2. Aprovação das atas pendentes (2020) e da ata 10 

03/2022; 3. Visita do MEC; 4.  Planejamento Acadêmico: Oferta 2022/3; 5. O que houver. Após 11 

aprovação dos pontos de pauta, deu-se início os informes. A coordenadora trouxe informações 12 

sobre a última reunião da Congregação do IHAC-CJA, ocorrida no dia dezenove de julho, na qual 13 

foram pontuados os problemas associados à entrega do bloco pedagógico e do núcleo de 14 

vivência, especialmente relacionado à falta segurança e às outras dificuldades no acesso de 15 

estudantes e servidores que não possuem carro próprio. Informou ainda que em breve será 16 

levado ao CONSUNI a pauta sobre a mudança de regime de aulas de quadrimestral para 17 

semestral, que deverá ocorrer já em 2023, sem período de transição. Salientou que a mudança 18 

afeta pouco os estudantes do BI pois a maioria já integralizou a carga horária necessária para a 19 

migração para o segundo ciclo. Ao final dos informes, apenas a professora Jane solicitou que 20 

fosse incluído no “O que ocorrer” o ponto sobre a análise das atividades complementares. 2. 21 

Aprovação das atas pendentes (2020) e da ata 03/2022: Uma vez que as atas foram 22 

encaminhadas a todos os membros do colegiado para que pudessem fazer a leitura e 23 

encaminhar suas sugestões/alterações, a professora Ita procedeu a consulta e as atas foram 24 

aprovadas por unanimidade. 3. Visita do MEC: a professora Ita apresentou detalhadamente a 25 

agenda dos avaliadores do MEC, indicando quem deve participar de cada atividade e como se 26 

dará a visita em si, que ocorrerá no formato in loco não presencial. Foram levantadas questões 27 

sobre a elaboração das apresentações a partir de documentos como o PDU, PDI e PPC; falou-se 28 

que os tempos destinados aos docentes e discentes é pouco, respectivamente trinta e sessenta 29 

minutos; destacou-se a necessidade de verificar se todas as portarias foram emitidas pelo 30 

decanato do IHAC; verificar se a avaliação do campo de estágio pode ser feito nas unidades de 31 

saúde onde atuamos, com o apoio da enfermeira Dayse e; se haverá a possibilidade de 32 

participação de egressos e de estudantes que estão hoje na medicina, devido ao número restrito 33 

de estudantes ainda vinculados ao curso- apenas doze possuem matricula ativa. 2. Planejamento 34 

para 2022.3: A professora Ita indicou que foram consultados os decanos dos Centros de 35 

Formação Agroflorestais (CFCAF), do IHAC-CJA e do Centro de Formação em Ciências da Saúde 36 

(CFCS) sobre as necessidades de oferta para o quadrimestre 2022.3. Quanto à oferta da 37 

formação geral, diante da demanda do CFCAF e do IHAC-CJA destaca-se da possibilidade de 38 
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oferta dos componentes de Saúde Única e Oficina de Textos. A SECAD ainda encaminhará os 39 

horários para que os docentes possam verificar a possibilidade de ofertar algum dos 40 

componentes listados. Quanto ao CFCS, Professor William informou que todas as demandas da 41 

medicina serão ofertadas no formato presencial, que há demandas para Bioestatística e 42 

Introdução à Biotecnologia, que podem ser no formato remoto, para o curso de Biomedicina e 43 

em resposta ao seu encaminhamento, a coordenadora do BI Saúde do CPF respondeu que não 44 

há necessidade de oferta para os estudantes daquele campus. Não obtivemos ainda respostas 45 

sobre as demandas do curso de Psicologia. A Professora Ita complementou ainda que falta os 46 

estudantes identificarem as demandas, assim como fechar a programação em conjunto com o 47 

Professor Ênio, coordenador do BI Saúde do CSC. Os (as) estudantes presentes enfatizaram a 48 

necessidade dos componentes da formação geral Universidade, Desenvolvimento Regional e 49 

Nacional (60h) e Língua, Território e Sociedade (60h) e a estudante Amanda Barros indicou a 50 

necessidade de oferta de dois componentes do bloco de Promoção e vigilância em saúde, um 51 

componente do bloco Bases psicossocioculturais da saúde e um componente do bloco 52 

Interdisciplinar em Saúde. A professora Ita se comprometeu a levantar e finalizar a oferta até a 53 

próxima reunião ordinária, prevista para agosto, a ser agendada após a visita dos avaliadores do 54 

MEC. No item final, o que ocorrer, a Professora Jane Mary solicitou que fossem estabelecidas 55 

regras e uma data para envio e avaliação dos certificados das atividades complementares. Após 56 

diálogo entre os partícipes, ficou definido que os estudantes do BI Saúde que ainda tiverem 57 

certificados a serem adicionados/analisados, deverão fazê-lo até 12 de setembro para que a 58 

comissão possa analisar e dar os pareceres no prazo de uma semana, ou seja, 19 de setembro. 59 

Casos especiais referentes às atividades complementares de estudantes que estão 60 

matriculados/as em outros cursos, mas completaram sua formação do BI Saúde e vão solicitar 61 

mudança de percurso acadêmico, serão encaminhadas para a coordenação de curso para 62 

verificar se as mesmas poderão ser aproveitadas caso haja sucesso na solicitação de mudança 63 

de curso. Por fim, não havendo mais nada a acrescentar, a reunião se encerrou com a 64 

coordenadora agradecendo a presença de todos (as), e eu, Ita de Oliveira e Silva, Coordenadora 65 

Bacharelado Interdisciplinar em Saúde do CJA, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando 66 

em conformidade, deverá ser aprovada e por todos(as) assinada.  67 

Itabuna, vinte e dois de julho de dois mil e vinte e dois. 68 
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