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Ata da Reunião Ordinária da Congregação do 

Instituto de Humanidades, Artes e Ciências de 

Teixeira de Freitas, da Universidade Federal do Sul da 

Bahia - Campus Paulo Freire, realizada em vinte e nove 

de novembro de dois mil e vinte e dois. 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze 1 

minutos, realizou-se a reunião ordinária da Congregação do Instituto de Humanidades, Artes e 2 

Ciências (IHAC), de forma híbrida, seguindo orientações da Resolução n. 03/2022 sobre as 3 

regras para a retomada gradual das atividades acadêmicas presenciais, através do link 4 

institucional cpf1 https://mconf.rnp.br/webconf/cpf-1 e membros presentes na sala física de 5 

reuniões. Conselheiros Presentes: A decana Lívia Santos Lima Lemos, a vice-decana Caroline 6 

Rezende Caputo, os docentes André Domingues dos Santos (BIA), Eliseu Alves da Silva (LIL), 7 

Jaqson Alves Santos (Representante dos Docentes), Rafael Alexandre Gomes dos Prazeres 8 

(LIA), Victor Augusto Lage Pena (LICHS). Ausência Justificada: Taina Soraia Muller; 9 

Informes: 1) A Decana informa que houve solicitação de inserção de ponto de pauta pelo 10 

colegiado de artes, e que tal ponto foi enviado à comissão de ética, pelo fato da congregação 11 

não ter respaldo para deliberar sobre o mesmo; 2) Prof. Jaqson justifica a falta da Profa. Taina; 12 

3) Jaqson informa que nesta quinta realizar-se-á a palestra com o tema: O povo Nagô e a 13 

resistência nos tempos atuais, ministrada pelo Prof. Wesley Gonçalves e mediada pela Discente 14 

Sâmilla Nascimento Gomes. Informa que no dia 08/12 ocorrerá a palestra com o tema: O Papel 15 

do Profissional tradutor intérprete de Libras/Língua Portuguesa, ministrada pelo Prof. Esp. 16 

Josiano Mendes e mediada pela Discente Jaqueline Pessoa e que no dia 07/12 ocorrerá a 1ª 17 

Amostra de Jogos Matemáticos Inclusivos na área de convivência da UFSB; 4) Caroline Caputo  18 

agradece a todos os professores que colaboram na divulgação do projeto pré-enem, que houve 19 

feedback positivo de diretores e alunos e que na próxima semana haverá um evento de avaliação 20 

do programa; 5) Prof. Rafael informa que a Semana das Artes ocorrerá na última semana do 21 

quadrimestre; 6) Prof. Rafael informa que no dia 16 de dezembro ocorrerá o 5º Fórum de 22 

Cultura da Cidade de Teixeira de Freitas; 7) Prof. Victor informa que amanhã ocorrerá às 20 23 

hrs, no auditório da UNEB o lançamento do livro "Comunidade de saberes, meio ambiente e 24 

práxis pedagógica: uma relação epistêmica." Contendo capítulos do Professor Dirceu Benincá, 25 

Lilian dos Prazeres e Victor Pena. Um exemplar do livro está sendo doado para a biblioteca do 26 

CPF; 8) Prof. Victor informa que haverá nesta semana a Mesa na SNCT: Por que lembrar do 27 

bicentenário da independência? Com ele, Professora Liliane Maria e Halyson Gomes; 9) – Prof. 28 

André informa que tem tido dificuldade na gestão dos laboratórios e pede que os gestores 29 

tenham acesso ao sistema de reserva para que haja celeridade; 10) A Decana ressalta a 30 

importância da inserção das turmas do 1º quadrimestre no SIGAA até o próximo dia 2; 11) 31 

Lívia informa que foi aprovada na câmara de graduação a redução da FG para 300hrs e que esta 32 

deliberação vai ao CONSUNI; 12) Lívia informa que amanhã acontecerá a Colação de Grau 33 

com Solenidade no auditório. Prof. Victor cita alguns ajustes que podem ser feitos para a 34 

melhoria das cerimônias da colação, inclusive a de gabinete. Prof. André cita que esta formatura 35 

estava praticamente descartada, que ao entrar em contato com a Aluna Emily engajou-se na 36 

realização, que foi citado pelos estudantes que não iam fazer devido ao custo envolvido e que 37 

é importante que haja a inserção deste evento no CAMPUS, que se use toda a estrutura 38 

disponível e propõe a criação de uma comissão de solenidade de formatura, com professores e 39 

técnicos atuando. Lívia informa que houve um encaminhamento de compra de becas, púlpito, 40 

arranjos e bandeiras para o campus, todavia, devido aos cortes de verba, ficou pelo caminho e 41 

que há o interesse que o IHAC custeie uma colação com solenidade por ano e que fará tal 42 

proposta no próximo ano.   Pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata da reunião de 25-10-2022; 43 
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2) Aprovação ad referendum das ações de extensão (anexo 1); 3) Comissões Permanentes para 44 

Avaliação de Desempenho Docente (CPADD). A Resolução prevê que haverá uma CPADD 45 

por campus - Indicação de 1 titular e 1 suplente; 4) Alteração do processo de redistribuição 46 

envolvendo o Prof. Volker (UFMG) e a Profa. Naissa (UFSB/CPF) por um processo de 47 

triangulação, sendo: Profa. Silvia La Regina (UFSB/CSC para UFMG); Profa. Naissa Rajão 48 

(UFSB/CPF para UFSB/CSC); Prof. Volker (UFMG para UFSB/CPF); 5) Estudo para 49 

implementação das Tutorias na UFSB; Deliberações: 1) No primeiro ponto de pauta, a ata da 50 

reunião realizada no dia vinte e cinco de outubro foi aprovada por unanimidade; 2) Para o 51 

segundo ponto de pauta, o ad referendum da ação de extensão foi aprovada por unanimidade; 52 

3) Prof. Jaqson comenta que o indicado deve ser Doutor e não estar em estágio probatório; Prof. 53 

Rafael cita que o colegiado de artes não indica ninguém; Prof. André sugere que se inverta a 54 

lógica e que se convide os professores para participar; Lívia ressalta que é importante a 55 

indicação do colegiado, devido à grande importância da comissão; Prof. André cita que é 56 

importante que se distribuam as competências, que é importante que se traga as pessoas que 57 

não participam das comissões, que se use a institucionalidade e que a atuação se paute no código 58 

de ética; Prof. Rafael propõe que  a decana Lívia reenvie o e-mail com o link reafirmando a 59 

importância da indicação dos colegiados e que as pessoas completem a tabela com prazo 60 

determinado. A decana informa que não há mais prazo para tal ação. Prof. Jaqson afirma que 61 

pode reforçar a necessidade na reunião do colegiado que ocorrerá amanhã. Foi decidido que 62 

farão parte da Comissão a Profa. Lívia e o Prof. Gilson Brandão; 4) A Decana informa que 63 

houve a procura da Profa. Silvia por Volker, que deseja a vinda ao CPF. O processo então 64 

passaria a ser envolvendo o Prof. Volker (UFMG para UFSB-CPF) e a Profa. Naissa (UFSB-65 

CPF para UFSB-CSC) e a Profa. Silvia La Regina (UFSB-CSC para UFMG). Foi decidido em 66 

reunião realizada entre os 3 e Lívia que a Decana traria a demanda a reunião da congregação e 67 

Silvia faria o processo no CSC. A Decana lembra ainda que a aprovação da Profa Naissa para 68 

o CSC já foi aprovada anteriormente e que por isso não passou novamente esse processo ao 69 

colegiado, porque nesse caso só muda o formato.  Após discussões, a alteração do processo por 70 

esse processo de triangulação foi aprovada por unanimidade. 5) Caroline Caputo cita que 71 

participou da elaboração do documento sobre as tutorias, apresentando experiências da tutoria 72 

da UFV. Ficou encaminhado que este ponto de pauta será discutido na próxima reunião da 73 

congregação, para discussão sobre o tema nos colegiados. Nada mais havendo a tratar, às dez 74 

horas e trinta minutos, a decana agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 75 

Para constar, eu, Christyan Dias Cruz Santos, na condição de Secretário, lavrei a presente ata, 76 

que após aprovada será assinada pelos membros. Teixeira de Freitas, vinte e nove de novembro 77 

de dois mil e vinte e dois.//  78 

 

Secretário Executivo 

Christyan Dias Cruz Santos 

 

Demais presentes: 

André Domingues dos Santos 

Caroline Rezende Caputo 

Eliseu Alves da Silva 

Jaqson Alves Santos 



 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

   Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – IHAC  

Campus Paulo Freire 

 

Livia Santos Lima Lemos 

Rafael Alexandre Gomes dos Prazeres 

Victor Augusto Lage Pena 

 

ANEXO 1:  

 

Tipo da Ação: EVENTO 

Título: II CICLO DE PALESTRAS: EDUCAÇÃO PARA AS DIFERENÇAS 

Nome do coordenador: JAQSON ALVES SANTOS 
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 29/11/2022

ATA Nº Ata-NOV-2022-IHAC/2022 - IHAC-PF (11.01.07.02) 
(Nº do Documento: 1462) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 15/02/2023 14:40 ) 
ANDRE DOMINGUES DOS SANTOS 

COORDENADOR DE CURSO

1148032

(Assinado digitalmente em 20/12/2022 14:37 ) 
RAFAEL ALEXANDRE GOMES DOS PRAZERES 

COORDENADOR DE CURSO

1400107

(Assinado digitalmente em 19/12/2022 14:53 ) 
LIVIA SANTOS LIMA LEMOS 

DIRETOR

1156996

(Assinado digitalmente em 13/01/2023 09:17 ) 
CAROLINE REZENDE CAPUTO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1857771

(Assinado digitalmente em 23/01/2023 15:58 ) 
ELISEU ALVES DA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO

3028733

(Assinado digitalmente em 19/12/2022 15:54 ) 
JAQSON ALVES SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

3083179

(Assinado digitalmente em 20/12/2022 09:02 ) 
VICTOR AUGUSTO LAGE PENA 

COORDENADOR DE CURSO

1398466
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