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

e trinta minutos, iniciou-se a 4ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de 2 

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

foi presidida pelo Prof. Fernando Mauro Pereira Soares (Decano do IHAC – CJA) e, 4 

devido à  COVID-19, o encontro ocorreu metapresencialmente, tendo sido aberta ao 5 

público, por meio  da sala virtual da UFSB, bem como pelo canal do IHAC-CJA no 6 

YouTube. Dentre os  conselheiros, estiveram presentes:  Prof.ª Cláudia Pungartnik 7 

(Vice coordenadora da LI Linguagens), Prof. Emerson Machado de Carvalho 8 

(Coordenador da LICNT), Prof.ª Maria Helena Machado Piza Figueiredo 9 

(Coordenadora da LI Linguagens), Prof. Martín Domecq (Coordenador do BI Artes), 10 

Prof. Raonei Alves Campos (Coordenador da LI Matemática) e  Prof. Saulo Rondinelli 11 

Xavier da Silva (Coordenador da LICHS), Ita Oliveira e Silva ( coordenador do BI em 12 

Saúde) além do representante dos servidores técnicos da Universidade, Ronildo Silva 13 

Santos. Compareceram virtualmente ainda diversos membros da comunidade 14 

acadêmica do CJA. Em pauta: 1. Informes; 2. Aprovação da(s) ata(s); 3. Calendário 15 

UFSB- datas limites para o segundo quadrimestre 2022, 4. Reunião com a 16 

Reitoria sobre a “consolidação dos IHACs como unidades dedicadas à educação 17 

e formação de professores”. 5. Elaboração do PPC (portaria 028/2021) para 18 

criação do  Curso de Complementação Pedagógica em Língua Inglesa em EAD 19 

da UFSB ( relatora profa. Dra Lilian Reichert Coelho ), o que houver. Boas 20 

vindas: o decano recebeu os presentes cumprimentando-os. 1- Informes. O decano 21 

falou sobre a inauguração do bloco pedagógico e disse que os materiais das salas e 22 

laboratórios estão sendo instalados , falou que a previsão para a entrega do bloco 23 

administrativo é para julho, o transporte interno está sendo providenciado e não tem 24 

mais informações, declarou que as atividades letivas retornam no segundo 25 

quadrimestre( remota, presencial e hibrida), a forma remota deve ser devidamente 26 

justificada, informou que existe vinte e duas salas de aula e que a secretaria acadêmica 27 

( SECAD) precisa da confirmação dos coordenadores sobre o planejamento acadêmico 28 

dos componentes curriculares para organizar salas físicas. Prof. Fernando Soares 29 

solicitou o preenchimento da planilha enviada pela SECAD, pelos coordenadores, com 30 

dias e ofertas de componentes curriculares. Profa. Claudia Pungartnik informou que 31 

esteve no Cuni de Itabuna com o coordenador de apoio administrativo Emerson 32 

Moutinho e com a Profa. Caroline Caputo, a escola está em obra e as salas estarão 33 

prontas provavelmente em agosto, solicitou uma sala e terá a confirmação hoje ou 34 

amanhã. No Cuni de Ilhéus as salas não estão prontas, a escola fica em ensino remoto 35 
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por quarenta e cinco dias, sem possibilidade de salas presenciais. Prof. Fernando 36 

Soares afirmou que os outros Cunis estão em ordem. Prof. Martin Domeq disse que a 37 

reunião da câmera de graduação não chegou ao ponto de pauta que analisa a reabertura 38 

de vagas para o BI em Artes mas esse será o primeiro ponto de pauta para a próxima 39 

reunião, solicitou que os colegas participasse da reunião assim que for programada, 40 

disse que a nota técnica levantou todos os argumentos que foram preparados pelo 41 

colegiado do BI em Artes, nota bastante objetiva em relação a solicitação. O decano 42 

relatou que os professores não foram consultados sobre a adaptação da mudança de 43 

regime de quadrimestre para semestre e relatou os números da consulta a comunidade 44 

acadêmica. Prof. Martin Domeq disse que a PROGEAC preparou um informe sobre a 45 

consulta e que será publicado em breve. Prof. Antônio Cardoso atualizou a 46 

informações referente a celebração do contrato organizativo de ação pública Ensino-47 

Saúde ( COAPES) entre a UFSB e a Secretaria Municipal de Saúde do Munícipio de 48 

Saúde Itabuna- BA, relatou que não houve assinatura, demonstrou completa 49 

insatisfação com o ocorrido, disse que não existe justificativa plausível. Prof. Vanner 50 

Boere, Profa. Ita Oliveira e Profa. Jane Mary posicionaram-se a favor das observações 51 

do professor Antônio Cardoso. Prof. Fernando Soares disse que solicitará documento 52 

a reitoria que justifique a não assinatura do contrato. Prof. Fernando Soares declarou 53 

que referente a escolha de substituto do decano e vice decano será o mais velho 54 

componente da congregação ou um componente indicado. Prof. Joel Felipe esclareceu 55 

a desistência referente ao curso de Especialização em Habitação de Interesse Social e 56 

Direito à Cidade, mesmo seguindo a estrutura proposta pela pro reitoria de pós 57 

graduação para a elaboração de uma pós graduação, as solicitações para a aprovação 58 

não foram plausíveis. Prof. Raonei Alves disse que no colegiado da Li de Matemática 59 

um docente solicitou permanecer em ensino remoto, prof. Fernando Soares disse que 60 

irá esclarecer com a PROGEAC quais as possibilidades. 2. Aprovação de Atas. As 61 

atas foram aprovadas. 3. Calendário UFSB – datas limites 02 a 27 de maio: 62 

coordenadores de curso cadastrarem a oferta de CCs 2022.2, 02 a 03 de junho: Prazo 63 

para decanos validarem esta oferta, 11/06: encerramento quadrimestre 01/2022, 27/06: 64 

Inicio quadrimestre 02/2022. Prof. Fernando Soares solicitou que o ponto de pauta 65 

cinco fosse analisado. 5. Elaboração do PPC (portaria 028/2021) para criação do  66 

Curso de Complementação Pedagogica em Língua Inglesa em EAD da UFSB ( 67 

relatora profa. Dra Lilian Reichert Coelho ), Profa. Claudia Pungartnik fez a leitura 68 

do parecer favorável ao curso de autoria da professor, Lilian Reichert, todos 69 

concordaram. 4. Reunião com a reitoria sobre a “Consolidação dos IHACs” como 70 
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unidades dedicadas à educação e formação de professores. Prof. Fernando Soares 71 

disse que o documento tem propostas e sugestões, em nenhum momento diz que irá 72 

trabalhar exclusivamente com licenciaturas. Encaminhamento informar a reitoria o 73 

que é necessário para consolidar a formação de professores. O que houver. Indicação 74 

de membro da câmara de pós graduação e vaga na CPA ( titular e suplente).Prof. 75 

Vanner Boere e Profa. Jane Mary Guimarães. Por fim, não havendo mais nada a 76 

acrescentar, a reunião se encerrou com o Prof. Fernando Soares agradecendo a 77 

presença de todos (as), e eu, Luciana Pereira de Oliveira Santos, Assistente em 78 

Administração da Secretaria Executiva da Coordenação do CJA, lavrei a presente ata 79 

que, depois de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por todos (as) 80 

assinada. Itabuna, dezesseis de maio de dois mil e vinte e dois.  81 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 29/06/2022 09:42 ) 
RONILDO SILVA SANTOS 

CHEFE DE SETOR

1170690

(Assinado digitalmente em 30/06/2022 15:56 ) 
MARIA HELENA MACHADO PIZA FIGUEIREDO 

COORDENADOR DE CURSO

1630950

(Assinado digitalmente em 28/06/2022 14:46 ) 
LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 

CHEFE

1158246

(Assinado digitalmente em 30/06/2022 13:29 ) 
ITA DE OLIVEIRA E SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1352016

(Assinado digitalmente em 28/06/2022 16:52 ) 
MARTIN DOMECQ 

COORDENADOR DE CURSO

2249431

(Assinado digitalmente em 30/06/2022 12:58 ) 
FERNANDO MAURO PEREIRA SOARES 

DIRETOR

1622381

(Assinado digitalmente em 29/06/2022 18:29 ) 
RAONEI ALVES CAMPOS 

COORDENADOR DE CURSO

1082364
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SAULO RONDINELLI XAVIER DA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO

3073917

(Assinado digitalmente em 28/06/2022 14:19 ) 
EMERSON MACHADO DE CARVALHO 

COORDENADOR DE CURSO

1867009
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