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Ata nº 007/2022 – 6ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

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

dezesseis minutos, iniciou-se a 6ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de 2 

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

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

COVID-19, o encontro ocorreu metapresencialmente, tendo sido aberta ao público, por meio 5 

da sala virtual da UFSB. Devido às falhas de rede, parte desta reunião foi gravada em mídia 6 

de membro da congregação, sendo que durante as discussões do último ponto de pauta 7 

discutido a secretária executive, ora missivista, não pôde acompanhar. Dentre os 8 

conselheiros, estiveram presentes: Prof.ª Adriana Kazue Takako (Vice coordenadora da 9 

LICNT), Prof.ª Cláudia Pungartnik (Vice coordenadora da LI Linguagens), Prof. Emerson 10 

Machado de Carvalho (Coordenador da LICNT), Prof. Ícaro Andrade Souza (Vice coordenador 11 

LIMCT), Prof.ª Ita de Oliveira e Silva (Coordenadora do BI Saúde), Prof. Juvino Alves dos 12 

Santos Filho (Coordenador LI Artes), Prof. Martín Domecq (Coordenador do BI Artes). Prof. 13 

Milton Ferreira da Silva Júnior (Coordenador do PPGER) e Prof. Saulo Rondinelli Xavier da 14 

Silva (Coordenador da LICHS), além do representante dos servidores técnicos da Universidade, 15 

Ronildo Silva Santos. Participaram também os(as) docentes Maurício Couto e Regina Soares. 16 

Informes; Aprovação da ata da 5ª Reunião Ordinária (realizada em 16/05/2022). Pontos 17 

de pauta: 1. Retorno presencial no campus CJA; 2. Mudança do regime letivo; 3. Criação 18 

de três comissões permanentes: Licenciaturas, Pesquisa e Pós e Acolhimento e Formação 19 

Geral; 4. Autorização ad referendum dos seguintes projetos de extensão; 5. O que ocorrer. 20 

Boas vindas: Após cumprimentar os presentes, o Prof. Fernando falou sobre as dificuldades nas 21 

transmissões das reuniões, diante dos argumentos do setor de Multimídia, que sustentam não 22 

ter condições de assistir ao decanato durante as transmissões das reuniões de congregação, as 23 

quais não poderão ser gravadas. Na oportunidade, foi utilizado o serviço do Google Meet. Em 24 

seguida, passou a falar sobre os informes. Informes. 1. Comunicou sobre a última reunião do 25 

Conselho Universitário (CONSUNI), em relação às distribuições de vagas para docentes, tendo 26 

sido aprovada a proposta que considerou como a menos pior: uma vaga foi destinada ao IHAC-27 

CJA, como ocorreu com a maioria dos Centros de Formação. As demais propostas não 28 

contemplavam os IHACs. Deixou claro a preocupação em direcionar qual a área mais carente, 29 

tendo em vista as dificuldades em diversos colegiados. Mencionou que até tentou obter alguma 30 
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vaga, como foi no caso do curso de medicina que, em regra, possui docentes que atuam em 31 

apenas vinte horas, pois, dificilmente os médicos vão se interessar por vagas de dedicação 32 

exclusiva, todavia, a Pró-Reitoria de Gestão para Pessoas (PROGEPE) informou que as vinte 33 

vagas independem da carga horária a ser ofertada. A vice coordenadora da LI Linguagens, Prof.ª 34 

Cláudia, perguntou sobre a possível redistribuição de um docente que manifestou interesse em 35 

atuar por este colegiado. O docente Fernando explicou que depende do surgimento de vagas, 36 

de modo que este docente se dispôs em vir como professor visitante, para lecionar espanhol. 37 

Relembrou da vinda do Prof. Edison Cansi, que teve a sua saída do Centro de Formação em 38 

Ciências Agroflorestais (CFCAf) autorizada sem qualquer contrapartida, o qual permanecerá 39 

atuando em colaboração àquele centro de formação. 2. Falou ainda de alguns transtornos nos 40 

laboratórios, onde se ouve muito barulho, devido às instalações dos armários, que estão 41 

analisando soluções. 3. Comentou sobre a previsão orçamentária, em que avalia o uso do que 42 

não for utilizado com as diárias e passagens, abrir mais uma bolsa. 4. Explicou também que as 43 

salas de coordenadores e docentes criadas no bloco pedagógico são uma exigência do 44 

Ministério da Educação (MEC), de forma que os cursos devem ter uma sala específica para 45 

atendimento individualizado. Assim, durante as avaliações dos cursos, a ideia é conseguir uma 46 

nota intermediária, posto que não é possível atingir a nota máxima, já que não há como entregar 47 

uma sala para cada coordenação em tão pouco tempo. Sugeriu então que poderia selecionar 48 

uma sala destinada às coordenações para atendimento, enquanto as salas não ficam prontas. A 49 

Prof.ª Ita destacou que pode ser utilizado um quadro com os horários, para que não haja choques 50 

e se consiga organizar o uso de todos(as) os(as) docentes. O Prof. Fernando destacou que os 51 

docentes terão os gabinetes, mas que não há uma definição de como serão utilizados, de modo 52 

que sugere bom senso na escolha. Esclareceu que os acabamentos estão em fase final e em 53 

breve tudo será entregue. Na sequência, ofereceu espaço às representações: BI Artes – O Prof. 54 

Martín manifestou repúdio pela situação instável que vive o curso, sem poder se planejar e sem 55 

saber até quando existirá, posto que não há sequer previsão de quando a questão de sua 56 

manutenção será deliberada. BI Saúde – A Prof.ª Ita comunicou que a visita do MEC ocorrerá 57 

no dia dez de agosto, a qual ocorrerá remotamente, e conta com o apoio dos setores 58 

administrativos e dos outros coordenadores para compor o processo do curso. LI ARTES – O 59 

Prof. Juvino falou que também está em fase de avaliação do curso. Acrescentou as dificuldades 60 

das aulas no novo campus e, em seguida, pediu licença para fazer a leitura de uma carta 61 

elaborada pelos discentes. O decano consentiu, sugerindo que essa leitura fosse feita no 62 

primeiro ponto de pauta. LICNT – Sem informes. As demais representações não tiveram 63 
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informes ou não apresentaram representantes. O Prof. Maurício pediu para comunicar que a 64 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFSB está disponibilizando, entre os dias dezoito de 65 

julho e primeiro de agosto, para docentes e discentes da graduação um questionário online de 66 

avaliação referente ao primeiro quadrimestre deste ano. Aprovação da ata da 4ª reunião 67 

ordinária da congregação (16/05/2022). Apresentado o texto encaminhado previamente por 68 

e-mail, a ata foi aprovada por unanimidade. Pontos de pauta: 1. Retorno presencial no 69 

campus CJA. A leitura da carta apresentada pelo Prof. Juvino, enviada em nome dos discentes 70 

dos cursos de Artes, trouxe diversos problemas enfrentados por eles nesse retorno, de modo que 71 

os docentes pediram para se manifestar a respeito, pois também sentiram muitas dificuldades, 72 

quanto às instalações, de infraestrutura, de forma que julgam que todas essas vulnerabilidades 73 

estão prejudicando o exercício da docência. Para além disso, outras queixas dos alunos são 74 

pertinentes, principalemente quanto ao acesso ao prédio de aulas, pela impossibilidade deles 75 

entrarem com o próprio veículo na universidade, e também com relação aos que não têm veículo 76 

e dependem de transporte público, não havendo ponto de ônibus coberto para esperar durante 77 

as chuvas, por exemplo. Entendem que as exigências da CEPLAC nos usos de roupas, aliadas 78 

aos custos altos com transporte, inviabilizam a permanência dos estudantes na universidade. O 79 

Prof. Emerson sugeriu que fosse feita uma carta assinada por todos os coordenadores alertando 80 

para o alto número de evasões à Reitoria. O Prof. Fernando esclareceu que a tentativa de falar 81 

com a Reitoria é válida, mas não sabe dizer se surtirá efeitos, uma vez que todos os problemas 82 

têm sido atribuído à Comissão Gestora, se eximindo das responsabilidades que lhe cabem, 83 

alegando que não possuem recursos. Explicou que já transmitiram todos os percalços aqui 84 

detalhados, desde o abrigo que deve ser construído para a espera de ônibus pelos estudantes, 85 

bem como a necessidade de placa de redução de velocidade na entrada da CEPLAC, além das 86 

linhas de ônibus dos veículos vindos de Ilhéus, etc. Sobre as questões da estrutura de rede 87 

(internet), explicou que houve uma falta de comunicação na compra dos equipamentos, entre o 88 

setor de gestão de compras e a Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 89 

(PROTIC), de modo que compraram materiais/equipamentos inadequados, o que tem causado 90 

transtornos. Diante disso, o decano esclareceu que tudo isso já vem sendo cobrado, mas não há 91 

prazos, nem perspectiva de respostas pela gestão institucional, que é a detentora dos recursos. 92 

O Prof. Milton opinou que o decanato deve, em colaboração do Comitê de Saúde, realizar um 93 

levantamento, tendo em vista que não há condições de trabalho diante da expansão da COVID-94 

19, citando o surto na própria Reitoria. Que deve ser confeccionado um documento com esses 95 

dados, bem como o alto índice de evasões e, após, assinaturas pelos conselheiros, ser 96 



GOVERNO FEDERAL  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS 

CAMPUS JORGE AMADO 

 

encaminhado à Reitoria. Por fim, entende que, embora não seja uma solução desejada, defende 97 

que as aulas retornem ao modelo remoto. A maioria discutiu que, de fato, o retorno presencial 98 

foi precipitado, citando o estacionamento que possui drenagem ruim e alguns problemas já com 99 

infiltrações nas salas de aula. Destacaram ainda que o argumento de que a UFSB é uma 100 

universidade nova não é mais plausível, diante da proximidade dos seus dez anos de criação. O 101 

decano concordou em fazer um documento formal, aproveitando algumas questões do 102 

manifesto dos cursos de Artes, elaborado pelos discentes, realizando um levantamento de 103 

ausências pelos próprios docentes em determinados componentes curriculares, para se ter uma 104 

visão bem real da situação. O Prof. Fernando arrematou falando que se entristece pela não 105 

atuação dos demais Centros de Formação, que parecem ignorar todas essas situações aqui 106 

explanadas. O Prof. Fernando pediu ao conselhor que fosse feita uma mudança de ordem dos 107 

pontos de pauta, para apreciar primeiro as pautas números 3 e 4, pedido que foi assentido 108 

pelos(as) presentes 3. Criação de três comissões permanentes: Licenciaturas, Pesquisa e 109 

Pós e Acolhimento e Formação Geral. O decano propôs a criação de três comissões 110 

permanents: 1) Licenciaturas; 2) Pesquisa e Pós; e 3) Acolhimento e Formação Geral. Previstas 111 

no regimento interno do IHAC-CJA, o decano entende que devem ser criadas o mais breve 112 

possível, inclusive, que os docentes interessados em compor essas comissões já devem se 113 

manifestar. Sugeriu ainda a criação de uma comissão voltada para a extensão, caso os(as) 114 

conselheiros(as) não se oponham. Todos aprovaram a criação dessas comissões propostas. 4. 115 

Autorização ad referendum dos seguintes projetos de extensão. Em seguida apresentou os 116 

projetos de extensão a serem aprovados ad referendum: 1) Ginecologia natural: Plantas 117 

medicinais e Práticas emancipatórias do universo feminino - Professora Jannaina Velasquez 118 

(devido à presença de docentes do IHAC-CJA no projeto, faz-se necessária a autorização desta 119 

unidade acadêmica); 2) Diálogos - Núcleo de Diálogos Pedagógicos e Iniciação à Docência: 120 

saberes docentes, práticas e teorias pedagógicas - Professora Rosemary; 3) Universidade e você 121 

– A UFSB mais perto da comunidade - Gilson Monteiro. 4) I Encontro do Programa do 122 

Cursinho Pré-universitário da UFSB - Professora Caroline Caputo; 5) Narrativas quilombolas: 123 

pretuguês e contação de histórias dos quilombos de Itacaré para o Português afrobrasileiro - 124 

Prof. Gabriel Nascimento; 6) Curso Pré-universitário popular nos CUNIs da UFSB - Professora 125 

Caroline Caputo. Validação ad referendum de relatório de ações de extensão: I Encontro do 126 

Programa do Cursinho Pré-universitário da UFSB (relatório final) - Professora Caroline 127 

Caputo; Todos assentiram na aprovação desses projetos. 2. Mudança do regime letivo. Neste 128 

momento, não havendo conexão, o decano informou a esta subscritora que, diante da 129 
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complexidade da decisão, todos concordaram em levar este ponto para discutir com mais 130 

profundidade no âmbito dos colegiados, a fim de que estes se manifestem e, conjuntamente, a 131 

congregação constitua um posicionamento. 5. O que ocorrer. Por fim, não havendo mais nada 132 

a acrescentar, a reunião se encerrou com o Prof. Fernando agradecendo a presença de todos 133 

(as), e eu, Milaine Santos Farias, Secretária Executiva da Secretaria Executiva da Coordenação 134 

do CJA, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá ser 135 

aprovada e por todos (as) assinada. Itabuna, dezenove de julho de dois mil e vinte e dois. 136 
 137 

 138 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 21/10/2022 10:31 ) 
RONILDO SILVA SANTOS 

CHEFE DE SETOR

1170690

(Assinado digitalmente em 21/10/2022 07:30 ) 
ITA DE OLIVEIRA E SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1352016

(Assinado digitalmente em 19/10/2022 09:38 ) 
MARTIN DOMECQ 

COORDENADOR DE CURSO

2249431

(Assinado digitalmente em 19/10/2022 13:47 ) 
FERNANDO MAURO PEREIRA SOARES 

DIRETOR

1622381

(Assinado digitalmente em 18/10/2022 12:16 ) 
MILAINE SANTOS FARIAS 

SECRETARIO EXECUTIVO 

2412809

(Assinado digitalmente em 18/10/2022 14:56 ) 
ICARO ANDRADE SOUZA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1271026

(Assinado digitalmente em 19/10/2022 12:45 ) 
EMERSON MACHADO DE CARVALHO 

COORDENADOR DE CURSO

1867009
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