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Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, com início às catorze horas e treze 1 

minutos, iniciou-se a 7ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Humanidades, Artes 2 

e Ciências - IHAC, no Campus Jorge Amado - CJA. A reunião foi presidida pelo Prof. Fernando 3 

Mauro Pereira Soares (Decano do IHAC – CJA) e, devido à COVID-19, o encontro ocorreu 4 

metapresencialmente, tendo sido aberta ao público, por meio da sala virtual da UFSB. Dentre 5 

os conselheiros, estiveram presentes: Prof.ª Adriana Kazue Takako (Vice coordenadora da 6 

LICNT), Prof. André Luiz de Araújo Oliveira (Vice Representante docente), Prof.ª Cláudia 7 

Pungartnik (Vice coordenadora da LI Linguagens), Prof. Ícaro Andrade Souza (Vice 8 

coordenador LIMCT), Prof.ª Ita de Oliveira e Silva (Coordenadora do BI Saúde), Prof.ª Maria 9 

Helena Machado Piza Figueiredo (Coordenadora LI Linguagens), Prof. Martín Domecq 10 

(Coordenador do BI Artes). Prof. Milton Ferreira da Silva Júnior (Coordenador do PPGER) e 11 

Prof. Saulo Rondinelli Xavier da Silva (Coordenador da LICHS), além do representante dos 12 

servidores técnicos da Universidade, Ronildo Silva Santos e do representante discente Caíque 13 

Alves de Castro. Participaram também os(as) docentes Ângela Ignatti, Emerson Machado e 14 

Luana Cerqueira. Informes. Pontos de pauta: 1. Nomeação e posse da docente Luana 15 

Cerqueira; 2. Evento Conselho Estadual de Educação-itinerante (Território de Identidade 16 

do Litoral Sul, ocorrido em 30 de agosto); 3. Representação na Câmara de Graduação; 4. 17 

Convênio entre Secretaria de Cultura da Bahia e UFSB para gestão compartilhada do 18 

Centro Cultural Adonias Filho; 5. Comissões; 6. Redistribuição via permuta – Prof.ª 19 

Ângela Ignatti; 7. Aprovação ad referendum propostas extensão; 8. Aprovação ad 20 

referendum de propostas de projeto de ensino; 9. O que ocorrer. Boas vindas: Após os 21 

cumprimentos junto aos presentes, o Prof. Fernando falou sobre o final do quadrimestre, 22 

agradecendo o apoio e presença de todos(as). Em seguida, passou a falar sobre os informes. 23 

Informes. 1. Plano de qualificação dos servidores deve ser entregue para cadastro no SIPEC: 24 

Sistema de cadastro geral dos servidores públicos federais, o qual foi encaminhado há pouco 25 

pelos servidores docentes vinculados ao IHAC-CJA. O plano prevê que deve ser feita uma 26 

solicitação antecipada para a programação para saídas de capacitação. É importante que todos 27 

estejam cadastrados no SIPEC, pois, caso contrário, não será liberada a licença. 2. Reunião 28 

PROGEAC - PPCs dos cursos – ajustes: De acordo com o que se discutiu na reunião ainda há 29 

muitas indefinições. Após a reunião, em conversa com alguns coordenadores dos colegiados 30 
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vinculados ao IHAC-CJA, algumas ideias foram discutidas, de modo a evitar aulas aos sábados 31 

sem que haja prejuízo aos estudantes, por meio da adaptação dos componentes curriculares e a 32 

Formação Geral. 3. Final período letivo e posterior retorno às atividades: Ficou de ser melhor 33 

discutido posteriormente, principalmente, no tocante ao transporte público. 4. Proposta 34 

orçamentária 2023: O valor de R$ 84.324,20 foi solicitado para arcar com os custos, para além 35 

das diárias e passagens (que já possuem o recurso no valor de R$ 15.000,00), que poderão ser 36 

destinados aos cursos para eventos, materiais permanentes diversos. Dessa forma, foi 37 

encaminhada a proposta nestas cifras, estando em mãos do novo Pró-Reitor, Franklin Matos, 38 

que analisará os pedidos e as demandas. 5. Regimento interno: O Prof. Fernando esclareceu que 39 

o documento já aprovado por esta Congregação, o qual passou por algumas mudanças textuais, 40 

dentre outras requeridas pela relatora, Prof.ª Cláudia. Entendeu que, após essas mudanças, faz-41 

se necessária trazer para o conhecimento da Congregação antes de ser encaminhado à 42 

Assessoria Jurídica. O decano sugeriu que fosse feita uma alteração, proposta pela docente 43 

Rosemary Santiago, a qual entende que deve ser alterada a expressão “ensino básico” para 44 

“educação básica”, termo mais adequado ao que se propõe. O Prof. André explicou que este 45 

documento pode trazer ao IHAC-CJA a autonomia que ela possui, não mais restringindo-a a 46 

uma unidade acadêmica como restrito às licenciaturas. Finalizou esclarecendo o trâmite que 47 

agora se dará com o regimento. O Prof. Martín pontua que, muito embora haja a previsão no 48 

regimento, vê como difícil agir com plenitude nessa autonomia, considerando que diversos 49 

líderes de outras unidades de demais campus não veem o IHAC-CJA como detentoras dos 50 

mesmos direitos que as demais unidades acadêmicas. 6. Premiação – Conselho de Arquitetura 51 

e Urbanismo do Brasil – Prof. Joel Felipe: O Conselho supra selecionou projeto do docente Joel 52 

Felipe e colaboradores, que ficou em 1º Lugar no ranking nacional. Os presentes parabenizaram 53 

o docente Joel e se mostraram orgulhosos pela conquista. Informes dos Colegiados de Curso: 54 

BI em Artes: Sem informes. BI em Saúde: A coordenadora Ita falou sobre a visita do 55 

Ministério da Educação e avaliação do curso, que obteve a nota final 3 (três). Entende que não 56 

houve compreensão e sensibilidade com relação ao curso, esclarecendo que houve diversas 57 

críticas que foram desde o ambiente e estrutura, inadequação do espaço físico, dos laboratórios. 58 

Não obstante essa crítica, o colegiado não vê necessidade de justificar e prometer mudanças já 59 

que quase não há mais estudantes no curso, contando com apenas duas estudantes que irão colar 60 

grau neste quadrimestre. Outros quatro seguem se matriculando em apenas um componente, 61 

aparentemente, para manter o vínculo com a universidade. Entende que, em breve, devem ser 62 

discutido o fim do curso e a sua extinção. O Prof. Milton sugeriu que, caso haja prazo de recurso 63 
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interno ou externo, deve haver uma réplica. Caso não haja, defende que o Ministério Público 64 

seja acionado. A Prof.ª Ita reiterou que, por se tratar de um curso que já se encerrou, embora 65 

não tenha sido a nota merecida, não há sequer respaldo institucional, não valendo o desgaste.  66 

LI em Artes: O Prof. Martín mencionou que a LI Artes obteve a nota mais alta, de modo que 67 

houve muito empenho, mas reconhece que houve também um pouco de sorte. LI em Ciências 68 

Humanas e Sociais e suas Tecnologias: O Prof. Saulo falou sobre o II Seminário de Avaliação 69 

da LICHS que contou com um número alto de inscritos, que contou com a presença do 70 

secretário de educação do Município de Itabuna. A propósito, houve um questionamento sobre 71 

o porquê de os municípios não aderirem aos cursos de LIs, quando da promoção de concursos 72 

docentes, propondo que sejam incluídos nos pontos de pauta nas reuniões dos secretários de 73 

outros municípios. LI em Linguagens: A Prof.ª Cláudia divulgou o evento de aquisição de 74 

língua estrangeira, que ocorrerá nos dias 04 e 05.10.2022. O Colóquio, em parceria com a 75 

UESC,irá contar com diversos docentes da UESC e de outras instituições federais, além de uma 76 

docente internacional. Falou também sobre o Café Intercultural, que acontecerá entre 06.10 e 77 

15.12.2022, evento que já acontece pelo sexto ano consecutivo, não tendo sido interrompido 78 

nem durante a pandemia. LI em Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Sem informes. LI 79 

em Matemática e Computação e suas Tecnologias: Sem informes. PPGER: Sem informes. 80 

Informes representação docente: Sem informes. Informes representação discente – 81 

Transporte e logo IHAC: Caíque falou sobre a mobilização dos transportes, principalmente, dos 82 

estudantes de Ilhéus e arredores, que estão enfrentando mais dificuldades. O representante 83 

conversou com vereadores e com a reitora, de modo que esta se comprometeu em atuar no 84 

sentido de viabilizar melhorias. Houve ainda uma reunião entre os representantes discentes da 85 

UFSB, UESC, do SESI e do IFBA que, juntos, tentarão numa única demanda obter a alteração 86 

e aumento da oferta de transportes dos estudantes de Ilhéus. Esclareceu que a situação não está 87 

fácil, mas todas as tentativas têm sido feitas. Ele entende que grande parte dos estudantes 88 

sentem dificuldades de enfrentar as aulas presenciais, preferindo a semipresencialidade, mas 89 

reconhece que esse modelo não deve prosperar daqui um tempo. Após, apresentou as artes para 90 

escolha da nova logo do IHAC-CJA pela comunidade acadêmica, de modo que sejam votadas 91 

e, consequentemente, eleitas. O Prof. André opinou no sentido de que deveria ter sido 92 

apresentado em forma de edital, para consulta antecipada à comunidade acadêmica, fez algumas 93 

críticas e apontamentos, além de questionamentos. O representante discente esclareceu algumas 94 

questões e agradeceu o feed back. Por fim, o decano conluiu que será necessário discutir este 95 

assunto de forma mais aprofundada em outro momento. Representação servidores técnicos 96 
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em educação: Sem informes. Pontos de pauta: 1. Nomeação e posse da docente Luana 97 

Cerqueira. A Prof.ª Luana se reapresentou, expressando satisfação em retornar agora como 98 

docente efetiva e coordenadora da LI de Matemática, tendo recebido as congratulações e os 99 

cumprimentos dos(as) presentes. 2. Evento Conselho Estadual de Educação-itinerante 100 

(Território de Identidade do Litoral Sul). O decano leu trecho de um relato da Prof.ª 101 

Rosemary em que se reconhecem os cursos da UFSB, de modo que os egressos desta 102 

universidade terão mercado. 3. Representação na Câmara de Graduação. O docente Martín 103 

esclareceu sua saída deste órgão, sendo que o Prof. Fernando seguirá, por enquanto como 104 

substituto, pois, em breve uma eleição será realizada para que um novo representante seja 105 

escolhido. 4. Convênio entre Secretaria de Cultura da Bahia e UFSB para gestão 106 

compartilhada do Centro Cultural Adonias Filho.  O documento será compartilhado em 107 

breve, de modo a especificar as formas e meios de utilização desse espaço.  5. Comissões. 1) 108 

“Arte, Cultura e Extensão”: devido ao convênio com o Centro Cultural, será formada uma 109 

comissão, após avaliação dos nomes de profissionais relacionados à área. O Prof. Martín 110 

mencionou alguns nomes da área (Danilo Ornelas, Alessanda Simões, Keu Apoema e Fábio 111 

Nieto), afirmando que já os sondaram, obtendo resposta positiva delas, mas entendeu que outros 112 

nomes, inclusive, de outras áreas devem ser agregados também, pois, terão muito a contribuir. 113 

2) “Licenciaturas”: para esta comissão alguns nomes também foram cogitados e manifestaram 114 

disponibilidade (Ita, Luana Cerqueira, Juvino, Maria Helena, Rosemary e Maristela). 6. 115 

Redistribuição via permuta – Prof.ª Ângela Ignatti. A Prof.ª Ângela Ignatti: Por motivos 116 

pessoais, a docente pediu para ser redistribuída, tendo conseguido uma outra docente da mesma 117 

área disposta a vir. A docente Fernanda Vita, também da área de Linguagens, virá da UFBA 118 

para a UFSB. O processo se originou pela docente Fernanda na UFBA, que já autorizou a 119 

permuta. O Prof. Fernando esclareceu que, por se tratar de período eleitoral nacional, a 120 

redistribuição será formalizada junto ao MEC após o término das eleições, sendo que a 121 

efetivação da permuta entre a Prof. Angela Ignatti e a Profa. Fernanda Vita deve ocorrer por 122 

volta de fevereiro de 2023, quando se encerrarão as atividades da docente Ângela aqui na 123 

universidade. Tendo o decano convocado os(as) presentes para manifestarem quanto à saída da 124 

Prof.ª Ângela, e todos(as) se manifestaram favoravelmente pela redistribuição. 7. Aprovação 125 

ad referendum propostas extensão. 1) “Grupo de estudos e pesquisas em educação especial e 126 

inclusiva: contextos de formação, políticas e práticas de educação inclusiva (GEPEEI)” – 127 

proponente Daniane Pereira; 2) “Curso Básico de Língua Inglesa e Interculturalidade Aberto à 128 

Comunidade da UFSB” – proponente Givanildo Silva Santos; 3) “Laboratório de libras e surdez 129 
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(LabLibras)” – proponente Daniane Pereira; 4) “Sarau ‘Utopias da Arte’" – proponente Fabiana 130 

de S. Costa; 5) “MeditAção” – proponente Luana Sampaio; 6) “Programa da Curricularização 131 

da Extensão nos Cursos Bacharelado e Licenciatura Interdisciplinares em Artes” – proponente 132 

Alessandra Simões; 7) “II Seminário de Avaliação da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências 133 

Humanas e Sociais (LICHS / IHAC / CJA)” – proponente André Oliveira. Diante de 134 

convocação para manifestação do conselho, todos concordaram com a sua aprovação ad 135 

referendum. 8. Aprovação ad referendum de propostas de projeto de ensino. 1) “O Estágio 136 

Supervisionado como pesquisa: reflexão e intervenção na realidade escolar” – Rosemary 137 

Santiago; 2) “Desenvolvimento humano e inter(ações) entre os aspectos sociais, afetivos e 138 

cognitivos: uma proposta didática” - Rosemary Santiago; 3) “O Estágio Supervisionado na LI 139 

Ciências Humanas e Sociais (UFSB/CJA) como forma de intervenção didática interdisciplinar” 140 

- Saulo Rondinelli; 4) “O Estágio Supervisionado na LI Ciências Humanas e Sociais 141 

(UFSB/CJA) e a sistematização de experiências interdisciplinares” – Saulo Rondinelli. Diante 142 

de convocação para manifestação do conselho, todos concordaram com a sua aprovação ad 143 

referendum. O decano pediu para salientar que o projeto de pesquisa “Reabilitação Urbana e 144 

Ambiental do Bairro Gogó da Ema – Itabuna-BA, o qual foi aprovado em 01.08.2022, tendo 145 

sido apresentado à Congregação para aprovação ad referendum. Todos aprovaram sem 146 

objeções. 9. O que ocorrer. O Prof. Maurício requereu mudança de lotação para o CFCAF, 147 

devido à sua baixa carga horária, entende que continuará a ajudar o IHAC-CJA no que for 148 

possível. O Prof. Fernando esclareceu que este professor não tem tanta relação com a 149 

licenciatura, sendo mais próximo do CFCAF, dada a sua formação em engenharia agrônoma. 150 

Todos foram favoráveis à sua mudança de lotação. Por fim, não havendo mais nada a 151 

acrescentar, a reunião se encerrou com o Prof. Fernando agradecendo a presença de todos (as), 152 

e eu, Milaine Santos Farias, Secretária Executiva da Secretaria Executiva da Coordenação do 153 

CJA, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada 154 

e por todos (as) assinada. Itabuna, nove de setembro de dois mil e vinte e dois. 155 

 156 
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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 12:23 ) 
MILAINE SANTOS FARIAS 

SECRETARIO EXECUTIVO 

2412809

(Assinado digitalmente em 18/10/2022 17:27 ) 
ANDRE LUIZ DE ARAUJO OLIVEIRA 

COORDENADOR DE CURSO

1235433

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

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1271026

(Assinado digitalmente em 18/10/2022 15:55 ) 
ADRIANA KAZUE TAKAKO 

COORDENADOR DE CURSO

1067084
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