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Ata nº 010/2022 – 9ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA
Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, aproximadamente às nove horas
e 30 minutos, iniciou-se a 9ª Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Humanidades,
Artes e Ciências - IHAC, no Campus Jorge Amado - CJA. A reunião foi presidida pelo Prof.
Fernando Mauro Pereira Soares (Decano do IHAC – CJA). O encontro ocorreu
metapresencialmente, tendo sido aberta ao público, por meio da sala virtual da UFSB. Dentre
os conselheiros estiveram presentes: Prof. André Luiz de Araújo Oliveira (Vice Representante
docente), Prof.ª Cláudia Pungartnik (Vice coordenadora da LI Linguagens), Prof. Ícaro Andrade
Souza (Vice coordenador LIMCT), Prof.ª Jane Mary de Medeiros Guimarães (Representante
docente e substituta eventual do BI Saúde), Prof. Juvino Alves dos Santos Filho (Coordenador
LI Artes), Prof.ª Luana Cerqueira de Almeida (Coordenadora da LIMCT), Prof.ª Maria Helena
Machado Piza Figueiredo (Coordenadora LI Linguagens), Prof. Martín Domecq (Coordenador
do BI Artes), o representante dos técnicos administrativos, Ronildo Silva Santos e o
representante dos discentes, Caíque Alves de Castro. Da comunidade acadêmica fizeram-se
presentes: Fabiana Costa, Francisco Nunes e Givanildo Silva Santos. Informes. Pontos de
pauta: 1. Aprovação da ata da 8ª Reunião Ordinária do IHAC-CJA; 2. Aprovação das
propostas de extensão ad referendum; 3. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
(Desafios do IHAC para o próximo quinquênio); 4. Colégios Universitários: Oferta de
Componentes e Formação Geral (CUNI e sede); 5. Aprovação ad referendum projeto de
pesquisa; 6. Aprovação ad referendum de termo de cooperação; 7. Vaga de concurso para
vaga permanente; 8. O que ocorrer. A reunião teve início com as boas-vindas aos presentes
e, em seguida, o decano passou a falar sobre os informes. Informes. Decanato: 1. O decano
falou sobre o edital para professor substituto, sendo que o IHAC-CJA tentou duas vagas nessa
oportunidade, mas não houve essa liberação, somente uma vaga foi liberada. Assim, após as
inscrições o IHAC-CJA deve formar a banca avaliadora para avaliar os currículos dos
candidatos, havendo a possibilidade de classificação de mais alguns. 2. Sobre a visita do MEC
para a avaliação da LI de Ciências, houve um adiamento, devido às chuvas que atingiram o
campus, pois ocorreram alguns estragos no local. No momento uma nova data é aguardada. 3.
Haverá ainda a visita do MEC para avaliar a instituição em geral. Esta visita também foi adiada
devido às enchentes. 4. No tocante à inclusão de componentes em 2023.1, só serão lançados no
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período de ajustes complexos (20.01 a 23.01.2023). Foi esclarecido que todos os componentes
que já estiverem disponíveis no sistema não serão considerados ajustes complexos, os quais
abrangerão somente os que não foram disponibilizados para os discentes. 5. Sobre os estágios
supervisionados de 2023.1, a inclusão dos docentes nos estágios será providenciada ainda nesta
semana. BI Artes: o Prof. Martín informou que possui hoje cerca de trinta e cinco alunos, de
modo que a ideia é trazer componentes que atendam os anseios desses estudantes, pois muitos
estão trabalhando e não estão podendo participar das aulas no turno vespertino. Reiterou ainda
o fechamento do curso, que foi deliberado contrariando tanto a decisão do colegiado, quanto a
do decanato. BI Saúde: Sem informes (A Prof.ª Jane Mary o representa como substituta
eventual). LI Artes: Sem informes. LICHS: Sem informes. LI Linguagens: A Prof.ª Maria
Helena falou das dificuldades que vem enfrentando em estabelecer o percurso e vem buscando
atuar junto aos estudantes para que não se percam e não desistam do curso. LI Matemática: Sem
informes. Representação docente: Sem informes. Representação discente: Sem informes.
Representação dos técnicos: Sem informes. Pontos de pauta: 1. Aprovação da ata da 8ª
Reunião Ordinária do IHAC-CJA. Após apresentação pelo Prof. Fernando da referida ata de
reunião que ocorreu em 18.10.2022, a docente Luana pediu que fosse feita uma correção de
ordem material, por repetição de palavra. No mais, todos anuíram a aprovação do documento.
2. Aprovação das propostas de extensão ad referendum. Cinema comentado – Surdez em
foco – Cine debate do filme CODA no ritmo do coração, coordenado pela docente Daniane
Pereira (CSC); Programa Permanente de Extensão em Línguas de Sinais Brasileira,
coordenado pela docente Daniane Pereira (CSC), com colaboração do docente Ivanildo Félix;
Programa Permanente de Extensão em Educação Especial e Inclusiva, coordenado pela
docente Daniane Pereira (CSC), com colaboração do docente Ivanildo Félix; Curso de Extensão
em Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social e Direito à Cidade, sob a coordenação
do Prof. Joel Felipe. Todos os projetos foram aprovados. 3. Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia (Desafios do IHAC para o próximo quinquênio): O decano falou da participação
do IHAC-CJA neste evento, em que os membros foram convidados para um debate muito
produtivo. O destaque negativo foi a baixa adesão pelos discentes, que participou em número
baixíssimo no CJA. O Prof. Martín reforçou que o evento está disponível no canal do Youtube,
podendo ser visto ou revisto por lá. Defendeu que os desafios do IHAC para o próximo
quinquênio são um tema que deve ser pautado e discutido com urgência. O decano sugeriu a
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ideia de um seminário, em que a comissão permanente de licenciaturas deve traçar um
planejamento, mas, para isso, devem esperar a reunião do Conselho Universitário (CONSUNI)
desta semana, que irá definir a respeito da Formação Geral. A Prof.ª Maria Helena sugeriu um
seminário semestral a partir de 2024. 4. Oferta de Componentes e Formação Geral (CUNI
e sede): O decano criticou a possibilidade de somente o IHAC-CJA se responsabilizar pelos
Colégios universitários (CUNI), caso ocorra a possibilidade de os estudantes de lá poderem
entrar em cursos de outros centros de formação, pois, entende que, dessa forma, os CFs
deveriam também se responsabilizar conjuntamente. Uma surpresa negativa é o total de
matriculados nos quatro CUNI que se resume a quarenta e cinco discentes. Diante desse baixo
número tem a vantagem de ser possível a transmissão de aulas para os quatro CUNI ao mesmo
tempo. Lembrando que os cursos de curta duração (tecnólogos) não contemplarão a Formação
Geral (FG), uma vez que a previsão de duração é de dois anos. Importante destacar que, para
os cursos de graduação, a FG tem carga horária mínima de 300h, não havendo impedimentos
caso o IHAC queira ampliar. 5. Aprovação ad referendum projeto de pesquisa.
Desenvolvimento do Professor de Matemática – Ações com vistas a promover equidade, pela
docente Luana Cerqueira, já aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa. O conselho aprovou
o projeto por unanimidade. 6. Aprovação ad referendum de termo de cooperação. Rede
Educação Matemática Nordeste (REM-NE), composta pela UESC, UFC, UFPE, UPE, UFRN,
UNICAMP, UNEB, UFCA, UFAL e UFSB. O conselho aprovou o projeto por unanimidade.
7. Vaga de concurso para vaga permanente. O decano explicou que antes havia um trabalho
de parceria em que os docentes vinculados aos diversos centros de formação do CJA apoiavam
o IHAC. Todavia, com a criação de uma resolução por um desses centros, essa parceria foi
prejudicada, pois o estabelecimento de um mínimo de carga horária de docentes neste CF
desobrigou os docentes a ele vinculados a atuarem em outras unidades. Com isso, obviamente,
diversos componentes foram prejudicados no IHAC. Importante destacar que o decanato está
preocupado em contratar quem esteja comprometido em desenvolver um trabalho de longo
prazo e que tenha identificação com a área da educação, inclusive, houve oferta de docente de
química para o IHAC, porém, a especialidade do profissional era específico em química, sem
relação com a área da educação, o que foi recusado devido à possibilidade de este profissional
deixar o decanato em curto período. Dessa forma, o Prof. Fernando propôs abrir uma vaga para
profissional licenciado em química, com mestrado e doutorado na área de educação, tendo os
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conselheiros consentido na criação dessa vaga. 8. O que ocorrer. Não havendo mais nada a
acrescentar, a reunião se encerrou com o Prof. Fernando agradecendo a presença de todos (as),
e eu, Milaine Santos Farias, Secretária Executiva da Secretaria Executiva da Coordenação do
CJA, lavrei a presente ata que, depois de lida e estando em conformidade, deverá ser aprovada
e por todos (as) assinada. Itabuna, doze de dezembro de dois mil e vinte e dois.


