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Ata nº 013/2021 – 9ª Reunião Ordinária da Congregação do IHAC/CJA 

 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, com início às nove horas e quinze 1 

minutos (aproximadamente), iniciou-se a 9ª 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. Martín Domecq (Vice Decano do IHAC – CJA e Coordenador do BI Artes) 4 

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

por meio da sala virtual da UFSB, bem como pelo canal do IHAC-CJA no YouTube. Dentre os 6 

conselheiros, estiveram presentes: Prof. André Luiz de Araújo Oliveira (Vice coordenador da 7 

LICHS), Prof.ª Cláudia Pungartnik (Vice coordenadora da LI Linguagens), Prof. Icaro Andrade 8 

Souza (Vice Coordenador da LI de Matemática), Prof.ª Ita de Oliveira e Silva (Vice 9 

coordenadora do BI Saúde), Prof. Juvino Alves dos Santos Filho (Coordenador da LI Artes), 10 

Prof. Luiz Fernando Silva Magnago (Coordenador da LI de Ciências da Natureza), Prof. Milton 11 

Ferreira da Silva Júnior (Coordenador do PPGER), Prof. Raonei Alves Campos (Coordenador 12 

da LI Matemática)  e o Prof. Saulo Rondinelli Xavier da Silva (Coordenador da LICHS), além 13 

do representante discente, Caíque Alves de Castro. Compareceram virtualmente ainda os 14 

seguintes servidores (docentes e técnicos) e discentes: Givanildo Santos, Josué Alves e 15 

Maurício Couto. Em pauta: 1. Informes; 2. Aprovação de Ata da 8ª Reunião da 16 

Congregação; 3. Leitura do parecer sobre a proposta do projeto pedagógico de curso de 17 

aperfeiçoamento em Antirracismo no Ensino de Línguas; 4. Autorizações de trabalhos 18 

diversos ad referendum; 5. Autorização de projeto de pesquisa ad referendum; 6. 19 

Apresentação do Núcleo de Comunicação do IHAC-CJA; 7. O que ocorrer. O Prof. Martín 20 

inaugurou a reunião dando as boas-vindas a todos(as). 1. Informes. 1. O vice decano explicou 21 

que as reuniões desta Congregação se realizarão em datas próximas às do Conselho 22 

Universitário (CONSUNI), de modo que possibilite levar decisões do decanato para as 23 

possíveis deliberações desta última. Falou ainda sobre as alterações do Código de Ética diante 24 

da nova Resolução institucional. 2. Destacou as providências para o Planejamento de 2022, 25 

uma vez que os componentes serão anuais. Este planejamento deve contemplar as demandas 26 

dos colegiados e aquelas atreladas às demais unidades. A ideia é que tudo seja finalizado já em 27 

janeiro, por isso, conta com o apoio dos coordenadores. 3. Falou sobre o regimento interno do 28 

IHAC-CJA, o qual já foi finalizado, mas ficaram faltando as adequações ao Regimento Geral 29 
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da universidade e também no tocante às organizações das comissões permanentes, que foram 30 

aprovadas de congregação. O ideal é que a resolução do IHAC-CJA seja concluído totalmente 31 

em janeiro do próximo ano. 4. Informes dos Colegiados de Curso e representações: BI em Artes: 32 

o Prof. Martín informou que na última reunião da Câmara da graduação, falou sobre a demanda 33 

de reabertura do curso, e que o Pró-Reitor se comprometeu em avaliar a situação. BI em Saúde: 34 

A prof.ª Ita falou sobre a avaliação do curso que, com o fechamento do curso no CJA, não havia 35 

informação se ainda ocorreria ou não, porém, se deliberou que haverá em breve uma avaliação 36 

pelo Ministério da Educação (MEC). LI em Artes: sem informes. LI em Ciências Humanas 37 

e Sociais e suas Tecnologias: sem informes. LI em Linguagens: sem informes. LI em 38 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: O prof. Luiz Fernando falou sobre a avaliação do 39 

curso pelo MEC, quando foram encontrados diversos problemas para a realização da visita 40 

virtual, mesmo com a boa vontade da Coordenação Administrativa do Campus, tendo em vista 41 

que muitas salas e espaços estão sendo utilizados para a guarda de equipamentos. Houve 42 

tentativa de adiar a avaliação, mediante o envio de uma carta, apontando os contratempos com 43 

a organização das novas instalações para o novo CJA. Tudo foi feito em consonância a uma 44 

portaria que permite mudanças de datas, em situações pontuais e, felizmente, foi concedido o 45 

adiamento. Dessa forma, embora não saiba para quando será reagendada a visita, o docente crê 46 

que foi melhor para ganhar tempo. O prof. Martín entende como positivo o adiamento e que 47 

esta carta pode ser utilizada para outros cursos que estejam na mesma situação. LI em 48 

Matemática e Computação e suas Tecnologias: sem informes. PPGER: O Prof. Milton falou 49 

sobre o andamento do processo de seleção para o PPGER. Prosseguiu afirmando que há uma 50 

proposta de adicionar uma prova nos próximos certames para que o processo seja mais rigoroso. 51 

Informou que o último edital teve trinta e nove candidatos inscritos. Representação docente: 52 

sem informes. Representação discente: O discente Caíque falou sobre a preocupação com 53 

estudantes em relação aos recentes estragos das chuvas na região, tendo em vista que houve 54 

informação de que houve estudantes da UFSB atingidos, o que implica prejuízos acadêmicos, 55 

como a falta de energia e de acesso à internet, dentre. As representações discentes junto ao 56 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) estão mobilizando para tentar ajudar as comunidades 57 

afetadas. Representação dos Servidores Técnicos em Educação: sem representação presente. 58 

2. Aprovação de Ata da 8ª Reunião da Congregação: A ata foi aprovada sem objeções. 3. 59 

Leitura do parecer sobre a proposta do projeto pedagógico de curso de aperfeiçoamento 60 

em Antirracismo no Ensino de Línguas. O Prof. Milton, relator da proposta, avaliou que o 61 
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trabalho apresenta qualidade e justificativa para a sua aprovação, constando de forma bem 62 

delimitadas os métodos de avaliação e critérios de construção científica. Acrescentou que o 63 

texto possui coerência nas informações demonstradas e, por fim, recomendou pela sua 64 

aprovação. O prof. Martín pediu que os conselheiros se manifestem votando pela aprovação (ou 65 

não) do projeto, com base no relatório apresentado, de modo que todos(as) votaram pela 66 

aprovação por unanimidade.  4. Autorizações de trabalhos diversos ad referendum. O Prof. 67 

Martín apresentou os dois trabalhos para votação pelos conselheiros e, antes da votação, 68 

concedeu a oportunidade para que os envolvidos nos respectivos projetos explanassem um 69 

pouco a respeito. 1) I Seminário de Planejamento do Departamento de Atenção primária à 70 

saúde de Itabuna (proponente Jane Mary de Medeiros Guimarães); 2) Por mim, por nós e pelo 71 

SUS: Gestão do Tempo e das Emoções (proponente Jane Mary de Medeiros Guimarães): A 72 

Prof.ª Ita falou que estes seminários foram realizados. O primeiro, ocorreu em parceria com 73 

outros docentes da UFSB e da UESC; o segundo, foi transmitido via canal do Youtube, trazendo 74 

ricas informações, principalmente no contexto da pandemia da COVID-19; e, 3) Curso de 75 

Língua Inglesa Básico e Interculturalidade, aberto à comunidade da Universidade Federal do 76 

Sul da Bahia: O Prof. Givanildo explicou que esse curso é ministrado anualmente, e que uma 77 

edição se encontra em andamento, sendo que outro será oferecido a partir do próximo mês 78 

(janeiro), com vagas para discentes, para a comunidade, além de reserva de vagas para técnicos 79 

administrativos: Todos os trabalhos foram aprovados por unanimidade. 5. Autorização de 80 

projeto de pesquisa ad referendum. O único projeto é o Campus Universitário da 81 

Universidade Federal do Sul da Bahia (Brasil): indicadores socioambientais e o papel da 82 

Universidade como âncora no processo de regeneração urbana. Perspectiva comparada com 83 

estudos de casos internacionais (University College of London/Londres e Technology 84 

University of Delft (Rotterdam) e nacional (Universidade Federal do ABC/Santo André). 85 

(proponente Joel Pereira Felipe): após convocação para votação, todos(as) os presentes 86 

aprovaram este projeto. 6. Apresentação do Núcleo de Comunicação do IHAC-CJA. O Prof. 87 

Martín explicou que houve a liberação de um recurso, com prazo para ser utilizado. Por isso, 88 

se pensou na realização deste projeto que envolvesse os discentes, mediante processo seletivo, 89 

com base em edital, voltado para a elaboração de conteúdos digitais. Estes discentes 90 

selecionados deverão auxiliar os colegiados dos cursos vinculados ao IHAC-CJA, bem como o 91 

próprio decanato. O discente Caíque, bolsista deste projeto (além de outro bolsista, ambos 92 

escolhidos mediante processo seletivo), explicou que as redes sociais serão utilizadas para 93 
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impulsionar os eventos e as atividades do IHAC-CJA e os colegiados vinculados, pelo prazo de 94 

um ano. Além disso, com a situação de chuvas na região, propõe a inclusão de ações solidárias, 95 

de modo a promover projetos de apoio às comunidades atingidas pelas enchentes. Os conteúdos 96 

serão organizados em categorias, divididos em: vida acadêmica, projetos, eventos e artes. Nesta 97 

última categoria, será interessante apresentar os artistas do CJA. Muitos discentes, por exemplo, 98 

são músicos, e possuem canais no Spotfy. O prof. Martín acrescentou ainda que servidores 99 

técnicos, docentes e terceirizados podem ser apoiados nestas promoções. Acrescentou ainda 100 

que na proposta de memórias, além de trazer lembranças dos feitos do IHAC, seria relevante 101 

trazer imagens, fotos de eventos já realizados no campus. O discente Caíque sugeriu que seja 102 

divulgado o Festival de Chocolate que acontecerá em Ilhéus-BA, para envolver a comunidade 103 

acadêmica nos eventos locais. A Prof. Cláudia apoiou a ideia e sugeriu que fosse colocado um 104 

stand lá. O represente discente entende que o IHAC também pode apoiar os eventos solidários 105 

já coordenados pelo Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). Por fim, finalizou esclarecendo que 106 

sempre que houver uma participação em outros eventos, que sejam publicados, de modo que o 107 

interessante é deixar amplo o espaço, para que não se limite e sempre possa ser adicionado 108 

conteúdo pertinente e relevante para a comunidade e as atividades do IHAC-CJA, criando 109 

conexões e portfólio para os envolvidos no projeto e, principalmente, para o próprio IHAC-110 

CJA, consequentemente, fortalecendo a UFSB. O prof. Martín orientou que todos os cursos 111 

podem solicitar esse apoio para a criação de sua identidade visual, convidando a todos(as) a 112 

votarem o projeto que já se iniciou. Todos(as) os presentes aprovaram o Núcleo de 113 

Comunicação recém-criado. 7. O que ocorrer: 1. O Prof. Martín ressaltou que a universidade 114 

está em período de eleições, por isso, convidou que todos(as) procurem se inteirar das chapas e 115 

participar. Representando uma das chapas, a Prof.ª Ita endossou o pedido do vice decano e 116 

chamou para que as propostas sejam acompanhadas e que sejam apresentadas ideias para serem 117 

inseridas nelas, uma vez que, ainda que a sua chapa não seja eleita, podem ser incluídas pautas 118 

para a vencedora. Embora o vice decano tenha concedido espaço para a apresentação da outra 119 

chapa, não houve presentes que compõem a outra chapa. Algumas reflexões foram trazidas 120 

pelos presentes, quanto a participação dos discentes e de toda a comunidade, tendo em vista a 121 

necessidade de ampliar essa presença e efetivação da democracia na universidade. Ademais, 122 

foram mencionadas ainda as dificuldades e, algumas vezes, desinteresse de alguns em conhecer, 123 

em procurar conhecer sobre as mudanças, aproveitar as ferramentas para que sejam construídas 124 

soluções para a universidade. 2. O Prof. Martín finalizou acrescentando um informe sobre o 125 
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Congresso de Pesquisas que está acontecendo nesta semana, convidando a todos(as) para 126 

participarem. Por fim, não havendo mais nada a acrescentar, a reunião se encerrou com o Prof. 127 

Martín agradecendo a presença de todos (as), e eu, Milaine Santos Farias, Secretária Executiva 128 

da Secretaria Executiva da Coordenação do CJA, lavrei a presente ata que, depois de lida e 129 

estando em conformidade, deverá ser aprovada e por todos (as) assinada. Itabuna, treze de 130 

dezembro de dois mil e vinte e um. 131 
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(Assinado digitalmente em 26/08/2022 08:54 ) 
MILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR 

COORDENADOR DE CURSO

31330

(Assinado digitalmente em 25/08/2022 17:13 ) 
ITA DE OLIVEIRA E SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1352016

(Assinado digitalmente em 25/08/2022 12:52 ) 
MARTIN DOMECQ 

COORDENADOR DE CURSO

2249431

(Assinado digitalmente em 25/08/2022 11:16 ) 
MILAINE SANTOS FARIAS 

SECRETARIO EXECUTIVO 

2412809

(Assinado digitalmente em 25/08/2022 17:14 ) 
ANDRE LUIZ DE ARAUJO OLIVEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1235433

(Assinado digitalmente em 25/08/2022 11:27 ) 
ICARO ANDRADE SOUZA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1271026

(Assinado digitalmente em 25/08/2022 13:47 ) 
CLAUDIA PUNGARTNIK 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1261557

(Assinado digitalmente em 25/08/2022 22:03 ) 
SAULO RONDINELLI XAVIER DA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO
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