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Ata nº 006/2022 – 5ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA

1 Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas e seis
2 minutos, iniciou-se a 5ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Humanidades, Artes
3 e Ciências - IHAC, no Campus Jorge Amado - CJA. A reunião foi presidida pelo Prof. Fernando
4 Mauro Pereira Soares (Decano do IHAC – CJA) e, devido à COVID-19, o encontro ocorreu
5 metapresencialmente, tendo sido aberta ao público, por meio da sala virtual da UFSB, bem
6 como pelo canal do IHAC-CJA no YouTube. Dentre os conselheiros, estiveram presentes:
7 Prof.ª Cláudia Pungartnik (Vice coordenadora da LI Linguagens), Prof. Emerson Machado de
8 Carvalho (Coordenador da LICNT), Prof.ª Ita de Oliveira e Silva (Coordenadora do BI Saúde),
9 Prof.ª Maria Helena Machado Piza Figueiredo (Coordenadora da LI Linguagens), Prof. Martín
10 Domecq (Coordenador do BI Artes). Prof. Milton Ferreira da Silva Júnior (Coordenador do
11 PPGER)e Prof. Saulo Rondinelli Xavier da Silva (Coordenador da LICHS), além do
12 representante dos servidores técnicos da Universidade, Ronildo Silva Santos. Pontos de pauta:1.
13 Informes; 2. Aprovação da ata da 4ª reunião ordinária da congregação (16/05/2022); 3.
14 Resultado da reunião com a Reitoria sobre os códigos de vagas existentes; 4. Informações
15 sobre Relatório de Pesquisa do IHAC-CJA em relação a política institucional de pesquisa
16 da UFSB; 5. Informações sobre o andamento dos processos relacionados ao transporte de
17 estudantes/servidores para o novo campus CJA; 6. Núcleo Comum da Educação e
18 Reformulação dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC); 7. O que ocorrer. Boas vindas:
19 O Prof. Fernando inaugurou a reunião dando as boas-vindas a todos(as). 1. Informes. 1. Oferta
20 dos componentes de estágio supervisionado e Núcleo Comum da Educação e componentes da
21 LI em Ciências Humanas e Sociais: O decano informou que encaminhou o documento aos
22 coordenadores, relacionados aos estágios supervisionados (núcleo comum da educação),
23 atrelado ao calendário acadêmico. Os discentes também foram informados via e-mail, para que
24 procedam às matrículas com base nessas orientações. 2. Solicitação de reabertura de vagas do
25 BI Artes (atualização): O Prof. Martín informou que a reunião da câmara de graduação foi
26 programada para o dia primeiro do mês de julho, sendo que o Centro de Formação de Políticas
27 Públicas e Tecnologias Sociais (POPTECs) promoveu uma reunião da Congregação para tratar
28 do BI Artes, mesmo sem ter avisado previamente ao coordenador do BI Artes, se manifestando
29 pelo desinteresse em abrigar o curso naquela unidade acadêmica. O Prof. Milton explicou que
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30 chegou um documento da Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica, pois o documento tratava da
31 alocação do BI Artes não possuía destino definido. Por isso, a decana do POPTECs entendeu
32 que, pela pertinência, poderia ser abarcado lá, mas não possui estrutura, mais precisamente,
33 faltam docentes habilitados para tal fim, para aderir ao curso. Ademais, havia no documento
34 uma menção de que o curso poderia ser lotado em um CF. O Prof. Martín informou que está
35 ciente do documento e que nele não há margem para suspeitar de que pudesse ser inserido no
36 POPTECs, ao contrário, em conversa com a diretora Milena Guidio, há um consenso de que se
37 trata de curso viável no IHAC-CJA. O decano entende que a manifestação do POPTECs pode
38 ser utilizada em favor do IHAC-CJA. O Prof. Martín concordou, mas vê como, no mínimo,
39 deselegante, uma vez que poderiam ter convidado a coordenação do curso, para dialogar e
40 elucidar a respeito. 3. Laboratórios do Bloco Pedagógico (atualização): O Prof. Emerson, ainda
41 é o coordenador geral dos laboratórios, que estão em fase de organização, tendo em vista os
42 mobiliários que estão sendo entregues. 4. Consulta sobre mudança do regime (Informes sobre
43 reunião CONSUNI): Haverá uma reunião no mês de julho para deliberar a respeito da mudança
44 para a semestralidade. 5. Semana do Acolhimento: A princípio será presencial, pede que os
45 coordenadores dos cursos reforcem os convites para a participação do evento. 6. Formação
46 Geral: Alertou que no ano passado não o IHAC-CJA conseguiu formar turmas, por isso,
47 pretende fazer um esquema em que os alunos que não forem inseridos nas turmas, tenham
48 acesso aos componentes no terceiro quadrimestre. Sugeriu que os coordenadores orientem os
49 ingressantes que não conseguiram a sua complementação na FG para não ficarem sem
50 componentes durante o período que anteceder os ajustes, bem como a sua oferta. Houve até
51 uma conversa com a Pró-Reitoria, a respeito dessa problemática. Há uma possibilidade
52 flexibilização da FG, em que os cursos e Centros de Formação decidirão se adotarão ou não,
53 inclusive, o PPC do curso de direito não o contempla. Os que adotarem se responsabilizarão
54 por todos os eixos. A Prof.ª Ita critica a necessidade de algumas definições da instituição, diante
55 dessa possibilidade de mudanças na FG, pois os cursos elaboram seus PPCs se baseando nas
56 normativas atuais e, depois, surgem mais mudanças inesperadas. O Prof. Fernando entende que
57 a sua descaracterização iniciou quando do primeiro enxugamento, agora, vê como seu descarte.
58 Finaliza avaliando como um grande problema, tendo em vista o modelo atual de regime e forma
59 de aplicação da FG. 7. Calendário UFSB – Datas limites: Explanou sobre os prazos para
60 colegiados e decanatos cadastrarem e validares as ofertas dos componentes, respectivamente,
61 bem como os períodos que a Secretaria Acadêmica possui para inserir os componentes e os
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62 ajustes dos discentes. Representações: BI Saúde– A Prof.ª Ita informou que o E-MEC entrou
63 em contato, de modo que o curso passará por uma avaliação entre 10/08 e 12/08/2022, no
64 formato online. Pede apoio para que os docentes que já possuírem os dados institucionais em
65 geral, se puderem compartilhar. O Prof. Fernando alertou para a internet que, até o presente,
66 está funcionando somente no térreo do núcleo pedagógico. LICNT– O Prof. Emerson informou
67 que em setembro será realizada a avaliação do curso. Destacou que a ausência dos docentes de
68 química e física (com formação em área de formação), fatos que reduziram a nota do curso em
69 outra oportunidade, que deve ser considerada para diminuir a nota novamente. LI Linguagens–
70 A coordenadora Maria Helena Piza informou que estará em férias pelos próximos dias. As
71 demais representações não tiveram informes ou não apresentaram representantes. 2.
72 Aprovação da ata da 4ª reunião ordinária da congregação (16/05/2022).aprovada por
73 unanimidade. 3. Resultado da reunião com a Reitoria sobre os códigos de vagas existentes.
74 Como já era cediço, houve uma liberação de vinte vagas, de maneira que cada unidade
75 acadêmica se manifestou, majoritariamente, suplicando por alguma(s) majoração(s). A
76 proposta da reitora, no tocante, à distribuição de vagas ocorreu da seguinte forma: IHAC-CPF
77 (2), IHAC-CJA (1), IHAC-CSC (1), CFCAF (1), POPTECs (2), CFTCI (1), CFCAM (1),
78 CFAC (1), CFDT (2), CFCS (1), CF Saúde (7). Houve espaço para discussão, tendo uma
79 docente apresentado uma proposta em que os cursos selecionariam as vagas conforme as
80 necessidades. 4. Informações sobre Relatório de Pesquisa do IHAC-CJA em relação a
81 política institucional de pesquisa da UFSB. Será encaminhada uma nova minuta, o qual será
82 encaminhado aos colegiados, devendo ser avaliado em mediante elaboração de relatório a fim
83 de que sejam feitas correio. 5. Informações sobre o andamento dos processos relacionados
84 ao transporte de estudantes/servidores para o novo campus CJA. O Prof. Fernando
85 apresentou os horários do veículo que circulará internamente, para o traslado dos servidores,
86 colaboradores e discentes. Falou com preocupação dos horários da noite, pois, os últimos
87 horários de ônibus da Rota Transportes é próximo às 21h30, mas as aulas encerram às 22h.
88 algumas conversas já surtiram resultados, como a passagem estudantil (com desconto). Agora,
89 estão tentando um diálogo que viabilize a liberação de algumas linhas do Salobrinho até aqui,
90 estando os transportes de Ilhéus ainda sem definição. Há ainda uma grande preocupação ainda
91 com relação às normas de conduta estão impondo durante o acesso à universidade. 6. Núcleo
92 Comum da Educação e Reformulação dos PPC's. O decano explicou que haverá uma
93 definição sobre os regimes, o que afetará diretamente qualquer tentativa de reformulação. 7.
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94 O que ocorrer. O IHAC-CJA recebeu uma solicitação de retorno pelo Prof. Edison Cansi, para
95 apoiar na LICNT, sem compensação de código de vaga. A Prof.ª Ita entende que essa
96 movimentação é natural e deve ser vista como uma forma de o profissional atuar onde se sinta
97 mais à vontade com a sua área. Sugeriu ainda que, se possível, fosse discutido com a reitoria,
98 para que não houvesse qualquer pedido de contrapartida. Nesta senda, após o decano pedir que
99 os conselheiros se manifestassem, a maioria dos presentes se pronunciou no sentido de ser
100 favorável, desde que não haja contrapartida/troca. O Prof. Emerson trouxe um questionamento
101 a respeito do que pensa a reitoria ou se há alguma normativa que oriente esse trânsito dentro de
102 um mesmo campus.Por fim, não havendo mais nada a acrescentar, a reunião se encerrou com
103 o Prof. Fernando agradecendo a presença de todos (as), e eu, Milaine Santos Farias, Secretária
104 Executiva da Secretaria Executiva da Coordenação do CJA, lavrei a presente ata que, depois
105 de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada e por todos (as) assinada. Itabuna,
106 dezesseis de junho de dois mil e vinte e dois.
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 04/08/2022 08:52 ) 
RONILDO SILVA SANTOS 
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

1170690

(Assinado digitalmente em 11/08/2022 10:25 ) 
MILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR 

COORDENADOR DE CURSO

31330

(Assinado digitalmente em 09/08/2022 16:19 ) 
MARIA HELENA MACHADO PIZA FIGUEIREDO 

COORDENADOR DE CURSO

1630950

(Assinado digitalmente em 25/07/2022 15:53 ) 
ITA DE OLIVEIRA E SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1352016

(Assinado digitalmente em 25/07/2022 16:28 ) 
MARTIN DOMECQ 

COORDENADOR DE CURSO

2249431

(Assinado digitalmente em 27/07/2022 10:02 ) 
FERNANDO MAURO PEREIRA SOARES 

DIRETOR

1622381

(Assinado digitalmente em 25/07/2022 09:31 ) 
MILAINE SANTOS FARIAS 

SECRETARIO EXECUTIVO 

2412809

(Assinado digitalmente em 25/07/2022 21:44 ) 
SAULO RONDINELLI XAVIER DA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO

3073917

(Assinado digitalmente em 28/07/2022 15:34 ) 
EMERSON MACHADO DE CARVALHO 

COORDENADOR DE CURSO

1867009
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