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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA - UFSB 

CAMPUS PAULO FREIRE 

 

CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS - 

CAMPUS PAULO FREIRE 

 

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 dez de agosto de dois mil e vinte e 

um. 
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Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez minutos, iniciou-

se a reunião ordinária da Congregação do IHAC– Instituto de Humanidades, Artes e 

Ciências, na sala virtual CPF 2 do campus Paulo Freire (CPF), Teixeira de Freitas - BA. 

Conselheiros Presentes:  Os Professores e Professoras Lívia Santos Lima Lemos (Decana), 

Caroline Rezende Caputo (Vice-Decana), Eliseu Alves da Silva, Fernando Antônio 

Fontenele Leão, Jaqson Alves Santos, Joana Brandão Tavares, Victor Augusto Lage Pena, 

Vinícius Nascimento Rufino, a coordenadora do PPGER: Rebeca Valadão Bussinger, a 

representante docente: Danielle Barros Silva Fortuna e as representantes discentes Jaqueline 

Pessoa Gonzaga e Nicole Barbosa Dutra. Informes:  A professora Lívia Lemos saudou os 

participantes, deu início à reunião passando os pontos de pauta e seguiu para os informes. 1) 

No primeiro informe, a professora Lívia Lemos comunicou que a reitoria retirou dos vice-

decanos a função de coordenadores da REDE CUNI no CJA e no CSC, passando essa função 

a cargo da PROGEAC. Quanto ao CPF, a professora justificou que ainda não foi retirado 

porque está no meio da gestão. 2) A Decana também informou sobre a pesquisa que ocorreu 

no mês anterior a respeito do quantitativo dos servidores que foram vacinadas/imunizadas 

na universidade. A Decana informou que terá uma reunião com a reitoria no próximo dia 

12/08/2021 para discutir o relatório apresentado pelo comitê do covid-19. A professora Lívia 

Lemos disse que solicitará a reabertura da pesquisa para que todos os servidores possam 

preencher o formulário. PAUTA: 1) Homologação da aprovação da Ata da reunião: 20-07-

2021. 2) Aprovação ad referendum das Ações de extensão (anexo 1). 3) Aprovação ad 

referendum dos relatórios de Ações de extensão (anexo 2). 4) Aprovação ad referendum dos 

projetos de pesquisa para participação no edital PIPCI - UFSB/2021 - EDITAL 10 (anexo 

3). 5) Alteração de Jornada de Trabalho do Docente Victor Pena para DE (anexo 4). 6)  

Apresentação da programação da Semana de Acolhimento 2021.2. 7) Avaliação de PEAs da 

Formação Geral, Tronco Comum e Estágio. 8) Financiamento pela unidade acadêmica para 

projetos de estudantes. DELIBERAÇÕES: 1) A homologação da Ata da reunião ordinária 

de 20 de julho de 2021 foi aprovada por unanimidade; 2)   As ações de extensão, aprovadas 

ad referendum pelo decanto do IHAC, foram homologadas por todos os presentes  (anexo 

1); 3)  O ad referendum sobre as ações de extensão proferido pela decana do IHAC foi 
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aprovado pelos membros presentes (anexo 2); 4)  O ad referendum, acerca dos projetos de 

pesquisa para participação no Edital PIPCI - UFSB/2021 - EDITAL 10, proferido pela 

decana do IHAC foi aprovado pelos conselheiros (anexo 3); 5) A professora Lívia Lemos 

contextualizou o ponto cinco da pauta (anexo 4) a respeito da  alteração de jornada de 

trabalho do docente Victor Pena para DE e, considerando o interesse da administração 

pública e o mútuo benefício entre todas as Unidades Acadêmicas envolvidas (IHAC-CPF, 

CFDT e CFCHS), a professora Lívia Lemos, embasada no posicionamento do colegiado da 

LICHS e do CFDT, se posiciona favorável a alteração de carga horária do professor Victor 

Pena de 20h para DE, em contrapartida à remoção do servidor Francisco Nunes Neto para o 

CFCHS; O professor Jaqson agradeceu a clareza do memorando feito pelo decanato, 

salientando a necessidade que haja sempre contrapartida nesses processos de remoção; 6) A 

professora Caroline Caputo apresentou o cronograma da Semana de Acolhimento (anexo 5) 

com início previsto para os dias 30/08, 31/08 e 01/09, 02/09. Durante a apresentação da 

professora Caroline Caputo os conselheiros fizeram suas observações e sugestões para a 

Semana de Acolhimento 2021.2. O professor Jaqson Alves pontou que teremos uma 

estudante surda para o próximo quadrimestre. Diante da fala do referido professor, a decana 

solicitou apoio do colegiado da Licenciatura em Artes para agendamento urgente de uma 

reunião com a PROAF e com a coordenação de Campus para discutir as questões de 

acessibilidade à comunidade surda no Campus Paulo Freire e deixou claro que nem o próprio 

decanato estava ciente dessa situação. Na programação apresentada pela professora Caroline 

Caputo consta a participação da empresária Luiza Helena Trajano, proprietária da rede de 

lojas de varejo Magazine Luiza. Os professores se posicionaram contrários a participação de 

representantes de empresa privada na universidade pública. A professora Joana Tavares 

solicitou que o colegiado reforçasse esse posicionamento e comunicasse as Pró-Reitorias 

envolvidas nessa indicação. A professora Danielle Barros, juntamente com outros 

professores, defendeu a participação da cientista Jaqueline Góes, já que ela tem se tornado 

referência e representatividade como mulher negra baiana no meio científico; 7) O professor 

Fernando Leão e a professora Joana Tavares destacaram que não há muita clareza se a 

avaliação dos PEAS da Formação Geral ficaria a cargo dos colegiados. A professora Lívia 

Lemos solicitou o resgate do documento elaborado pelo professor Jaqson Alves sobre a 

avaliação dos PEAS na Formação Geral e, se comprometeu a trazer uma proposta de 

encaminhamento de aprovação dos PEAs da Formação Geral e Tronco Comum, alinhado 

com o CFDT e CFCS. O professor Victor se comprometeu a conversar com os docentes de 

estágio supervisionado para pensar em uma proposta. Esse ponto ficou certo de estar na 

próxima reunião da congregação. 8) O ponto 8 ficou remetido para a próxima reunião, por 

ter chegado ao teto máximo da reunião. Nada mais havendo a tratar, às dez horas e trinta e 

dois minutos, a Decana agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e para 

constar, eu, Evaldo Ferreira, na condição de Secretário, lavrei a presente ATA, que após 

aprovada vai ser assinada por mim e pelos demais membros. Teixeira de Freitas, dez de 

agosto de dois mil e vinte e um. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Tec. Adm. Evaldo Ferreira 

Secretário Executivo 

Demais presentes: 
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Lívia Santos Lima Lemos (Decana) 

Caroline Rezende Caputo (Vice-Decana) 

Danielle Barros Silva Fortuna 

Eliseu Alves da Silva 

Fernando Antônio Fontenele Leão 

Jaqson Alves Santos 

Jaqueline Pessoa Gonzaga 

Joana Brandão Tavares 

Nicole Barbosa Dutra 

Rebeca Valadão Bussinger 

Victor Augusto Lage Pena 

Vinícius Nascimento Rufino 
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ANEXO 1 -  Aprovação ad referendum das Ações de extensão 

 

Tipo da Ação: EVENTO 

Título: I Encontro – Desafios da atuação do tradutor intérprete de libras/língua portuguesa: 

refletindo a partir das práticas 

Nome do coordenador: DANIANE PEREIRA 

  

Tipo da Ação: EVENTO 

Título: Comunidade Negra Surda e Educação Superior: Um Diálogo Sobre Acessibilidade 

e Relações Étnico-Raciais 

Nome do coordenador: JAQSON ALVES SANTOS 

 

  

Tipo da Ação: CURSO 

Título: Arte, Memória e Imaginação: reflexões, vivências e jogos no ensino remoto 

Nome do coordenador: FERNANDO ANTONIO FONTENELE LEAO 
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ANEXO 2 -   Aprovação ad referendum dos relatórios de Ações de extensão 

 

Tipo da Ação: PROJETO 

Título: Enuãy Pakhê: interculturalidade em saúde no enfrentamento do coronavírus (covid-

19) em aldeias pataxó 

Nome do coordenador: PAULO DE TASSIO BORGES DA SILVA 

  

Tipo da Ação: EVENTO 

Título: II Ciclo de Palestras: a importância da formação pedagógica 

Nome do coordenador: JAQSON ALVES SANTOS 
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ANEXO 3 -   Aprovação ad referendum dos projetos de pesquisa para participação no edital 

PIPCI - UFSB/2021 - EDITAL 10 

 

Código: PVP920-2021 

Título: Anotação funcional de coleções de ESTs da interação Theobroma cacao L.- 

Moniliophthora perniciosa em novas fontes de resistência à vassoura-de-bruxa para estudo 

de detecção de marcadores moleculares. 

Nome do coordenador: Lívia Santos Lima Lemos 

  

Código: PVP914-2021 

Título: As tecnologias da inteligência e os Ecossistemas Virtuosos de Aprendizagens 

(EVAs) 

Nome do coordenador: Gilson Vieira Monteiro 

  

Código: PIP907-2021 

Título: Estéticas contemporâneas em animação 

Nome do coordenador: Wayner Tristão Goncalves 

  

Código: PIP897-2021 

Título: Saberes populares, tecnologias terapêuticas e atenção básica: mapeamento das 

práticas de cuidado e cura no município de Teixeira de Freitas/BA 

Nome do coordenador: Thiago Barcelos Soliva 

 

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
SECRETARIA EXECUTIVA - DIRETORIA GERAL

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 118/2021 - SEDG (11.01.15) 
(Identificador: 202118844) 
 
Nº do Protocolo: 23746.005889/2021-09

Itabuna-BA-BA, 03 de Agosto de 2021.
 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS PAULO FREIRE
 
CC: 
CENTRO DE FORMAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 
 
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
 
COLEGIADO DE HISTÓRIA 
 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO PARA PESSOAS 
 
 

Título: Remoção e alteração de carga horária para manifestação do IHAC-CPF, CFDT e CFCHS

Prezada Profa. Livia Lemos
Decana do IHAC-CPF
UFSB
 
 
Com nossos cumprimentos, de ordem da Chefe de Gabinete emitida na semana passada,
informamos o recebimento do Processo Eletrônico 23746.004950/2021-45 (anexado), que trata
de pedido de alteração de carga horária docente 20h para 40h SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA do
docente Victor Pena, lotado no IHAC-CPF. 
 
Lembramos que o pedido em tela requer aprovação do Conselho Universitário da UFSB que, via
de regra, tem autorizado pedidos dessa natureza sempre considerando a atuação e o perfil
profissional condizente com a especificidade do pedido de 40h SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, a
saber, docentes da área do Direito e Medicina. Contudo, o processo poderá ser enviado para
apreciação do Conselho Universitário, apenas gostaríamos de expor argumentação abaixo diante
de históricos de pedidos do CFCHS. 
 
Compreendemos o pedido de 40h sem dedicação exclusiva realizado pelo IHAC-CPF, e
sinalizamos possibilidade, no interesse da administração pública, de alteração do pedido para
COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, uma vez que o docente sinalizou positivamente nesse sentido e
que há pedido do CFCHS que poderiam pesar em contrapartida, como indicaremos na sequência.
Para realizar a alteração de carga horária de 20h para DE do servidor Victor Pena, alteração que
trará muitos benefícios ao IHAC-CPF e que não consta no Processo Eletrônico
23746.004950/2021-45, solicitamos, excepcionalmente, reconsideração do pedido de remoção do
servidor Francisco Nunes Neto, lotado no IHAC-CPF. O pedido de remoção em questão já
aguarda aproximadamente 3 anos, conforme pode ser visto no MEMORANDO ELETRÔNICO Nº
23/2020 – CFCHS e demais documentos anexados. Frequentemente o Gabinete da Reitoria
recebe reiterações do referido pedido, sendo que nada pode realizar exceto consultar as
Unidades Universitárias envolvidas. 
 
Conforme relatado pelo Colegiado de curso e pelo CFCHS - CSC, o docente tem atuado no
CFCHS há bastante tempo (espelho de disciplinas ministradas anexado) e, mais recentemente,
apenas no CFCHS, de modo remoto, devido ao aumento expressivo do número de discentes no
curso de História. A remoção em tela, conforme relatos do Colegiado, poderia contribuir de modo
significativo para o curso, sobretudo considerando que o docente assumirá, a partir de dezembro

ANEXO 4



de 2021, a coordenação do curso, tornando-se desta forma elemento indispensável para o bom
funcionamento do mesmo. Lembramos, ainda, que docentes que foram removidos do CJA para o
CSC e vice-versa continuam contribuindo com o campus de origem por meio de aulas remotas,
uma vez que a UFSB tem, como um todo, déficit de 2/3 do quantitativo de docentes previsto em
sua Lei de Criação. 
 
Diante de todo o exposto, considerando interesse da administração pública e a possível
articulação para mútuo benefício entre todas as Unidades Universitárias envolvidas (IHAC-CPF,
CFDT e CFCHS), solicitamos aos Decanos dos CFs manifestação sobre o pleito de remoção
acima, considerando o compromisso com a colaboração intercampi.
Solicitamos, ainda e mais enfaticamente, novo parecer do IHAC-CPF diante do pedido de
remoção em tela para o contexto vigente.   
     
 
Lembramos que esta Administração Central tem acatado das decisões dos Gestores das
Unidades, de modo que a presente comunicação se trata de meras sugestões às mesmas,
sempre no interesse administração pública. 
 
Informamos que daremos providências ao Processo Eletrônico 23746.004950/2021-45, tal qual
seus termos (20h para 40h SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), junto ao Conselho Universitário logo
após manifestação do IHAC-CPF ao presente memorando, exceto em caso de orientação
diferente. Em complementação, informamos que a alteração de 20h para DE, caso possa ser
realizada, não requer autorização do referido Conselho. 
 
Considerando a necessidade urgente de dar andamento aos processos e a dinâmica dos
quantitativos do banco equivalente (que depende de substitutos, entre outros inúmeros fatores),
solicitamos manifestações em 48h.

Para realizar o download do arquivo em anexo, clique: 
processo_23746004950202145.pdf 
SIPAC - Memorando 23_2020 (CFCHS).pdf 
Pedidos_de_remoc&#807;o&#771;es_do_colegiado_de_Histria.pdf 

 
 
 

(Autenticado em 03/08/2021 15:48) 
MIAME CHAN SOUZA SANTOS 

CHEFE DE GABINETE - SUBSTITUTO 
Matrícula: 1164141 

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sig.ufsb.edu.br/documentos/ informando
seu número: 118, ano: 2021, tipo: MEMORANDO ELETRÔNICO, data de emissão: 03/08/2021 e o código

de verificação: 87cf75192e
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 16/2021 - CFDT (11.01.07.08) 
(Identificador: 202118849) 
 
Nº do Protocolo: 23746.005909/2021-51

Teixeira De Freitas-BA-BA, 04 de Agosto de 2021.
 

SECRETARIA EXECUTIVA - DIRETORIA GERAL
 
CC: 
INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS PAULO FREIRE 
 
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
 
COLEGIADO DE HISTÓRIA 
 
COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS - CPF 
 
COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE HUMANIDADES - CPF 
 
 

Título: Manifestação do CFDT sobre pedido de ampliação de carga horária e mudança de regime de
trabalho com sugestão de reconsideração de pedido de remoção do CPF para o CSC

Prezados e prezadas, com nossos cumprimentos
 
Em atenção ao memorando da SEDG 118/2021, que trata da conversão do regime de trabalho do docente lotado
no IHAC-CPF Victor Augusto Lage Pena (SIAPE 1398466) para 40h DE, com sugestão de que – em operação de
compensação – fosse encaminhada a remoção do também servidor docente Francisco Antonio Nunes Neto
(SIAPE 1148004) do IHAC-CPF para o CFCHS/ CSC, temos a assinalar as seguintes considerações:
 
1- O professor Francisco Nunes Neto, apesar de lotado no IHAC-CPF, tem atuado – de fato e já há bastante
tempo – ministrando componentes curriculares no BIH, curso que, desde o ano de 2020, passou a compor o
conjunto de formações englobadas pelo CFCDT-CPF; isso corre ininterruptamente até o presente momento
(quadrimestre 2021.1), como se comprova pela alocação do docente em duas turmas de Monografia II no curso
do BIH-CFDT-CPF;
 
2- A ampliação da carga horária (40h) e mudança de natureza (DE) do regime de trabalho conforme pleiteado
pelo docente Victor Lage Pena compensa a saída do servidor Francisco Nunes Neto, uma vez que – em conversa
envolvendo o Decanato do CFDT, do IHAC-CPF e o professor Victor Lage – houve o compromisso de este
assumir os CC da subárea TCC do Bloco Temático Teórico e Metodológico, os quais – até então – vêm sendo
ministrados pelo professor Francisco Nunes Neto;
 
3- Em virtude dos prazos para definição das ofertas de CC, a alocação do docente Francisco Nunes Neto em
componentes do BIH-CPF para o quadrimestre 2021.2 (próximo) se faz indispensável, demanda que já foi
comunicada à coordenação do colegiado da Licenciatura em História e avaliada como viável, por conta da
vigência da modalidade remota de aulas no quadrimestre em tela;
 
4- O BIH do Campus Paulo Freire possui, atualmente, uma grave lacuna, em virtude da saída de docente com
perfil de formação na área do Direito, através de remoção à revelia do interesse da unidade universitária CFDT,
o que compromete a oferta de CC obrigatórios para o curso; essa lacuna deve ser preenchida com urgência (via
contratação), assim como ocorre com demandas de docentes na área de Engenharia Civil.
 
 
Em face do que se expôs acima, a unidade universitária do CFDT estima como viável e sem prejuízo
para a sua prestação de serviços educacionais a dupla operação a seguir numerada
 
1- Ampliação de carga horária para 40h e mudança do regime de trabalho para Dedicação Exclusiva
ao docente Victor Augusto Lage Pena;
 
2- Remoção do servidor docente Francisco Antonio Nunes Neto do IHAC do Campus Paulo Freire
(Teixeira de Freitas-BA) para o CFCHS do Campus Sosígenes Costa (Porto Seguro-BA).
 



 
Ficamos à disposição para dúvidas e demandas que se fizerem necessárias

 
 
 

(Autenticado em 04/08/2021 10:53) 
ANDRE DE ALMEIDA REGO 

DIRETOR - TITULAR 
Matrícula: 2253651 

Copyright 2007 - Pró-Reitoria de Tecnologia de Informação e Comunicação - UFSB



Teixeira De Freitas-BA-BA, 05 de Agosto de
2021.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS PAULO FREIRE

SECRETARIA EXECUTIVA - DIRETORIA GERAL

CC: 
CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

COLEGIADO DE HISTÓRIA

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS - CPF

COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE HUMANIDADES - CPF

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO PARA PESSOAS

CENTRO DE FORMAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

PARECER DO IHAC- CPF EM RESPOSTA AO MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 118/2021 - SEDG 

Prezada Miame
Chefe de Gabinete-Substituta
 
Com meus cumprimentos,
Informo que fui consultada pela chefe de gabinete no dia 13-07, a respeito dessa solicitação de 20 para 40h. De fato, a intenção
maior do docente Victor Pena, lotado no IHAC-CPF é de alteração de CH para 40 COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. Envio
inclusive em anexo memorando enviado anteriormente com esse pedido. O novo pedido com solicitação de 40 horas sem
dedicação exclusiva foi tão somente uma nova tentativa, visto que o docente assumiu coordenação de curso e a solicitação
anterior não havia sido atendida.
Esclarecendo isso, vamos a solicitação seguinte:
Temos conhecimento do pedido de remoção do pedido do servidor Francisco Nunes Neto a bastante tempo. O docente tem
conhecimento também de que esse decanato não tinha condições de atender o pedido sem nenhuma contrapartida, pois o
mesmo sabe a situação de docentes do Campus Paulo Freire.
 Quanto as informações do Colegiado de curso e pelo CFCHS – CSC cabe um esclarecimento:

      O docente atua em outro Centro, como complemento a sua atuação na UFSB, mas não deixou de atender as demandas
do Campus Paulo Freire.

       Há um equívoco na informação “e, mais recentemente, apenas no CFCHS, de modo remoto”, pois o mesmo continua
atendendo as turmas do Campus Paulo Freire, inclusive em 2021.1 está com duas turmas CDT0030 - MONOGRAFIA II
no curso de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades no CFDT.

  
CDT0030 - MONOGRAFIA II [ BTM II ] (GRADUAÇÃO)

2021.1 Turma 01 FRANCISCO ANTONIO
NUNES NETO (60h) REGULAR Presencial ABERTA 4T1234 (31/05/2021 -

14/08/2021) Sede 4/20
alunos  

2021.1 Turma 02 FRANCISCO ANTONIO
NUNES NETO (60h) REGULAR Presencial ABERTA 3N1234 (31/05/2021 -

14/08/2021) Sede 17/20
alunos  

 
Compreendemos a necessidade do curso de História e o desejo do docente Francisco. Particularmente para o IHAC-

CPF a contrapartida sugerida é benéfica, visto que o Docente Victor Pena assumiu coordenação de curso e tem atuação
exclusiva no IHAC-CPF, atendendo melhor as demandas dessa Unidade.

Por outro lado, a saída do Docente Francisco Nunes (apesar de estar lotado no IHAC-CPF) é quase que exclusivamente
no curso de Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, sendo necessário o posicionamento do CFDT para que o curso não
seja prejudicado. Conforme MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 16/2021, o CFDT se posicionou favorável a solicitação.

No IHAC-CPF, como o decanato sempre tem feito, foi solicitado o posicionamento do colegiado da Licenciatura
Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas tecnologias. O colegiado se posicionou favorável a sugestão, conforme
oficio em anexo.

 
PARECER:

 Diante de todo o exposto, considerando interesse da administração pública e o mútuo benefício entre todas as Unidades
Acadêmicas envolvidas (IHAC-CPF, CFDT e CFCHS), o IHAC-CPF embasado no posicionamento do colegiado da LICHS e do
CFDT, se posiciona favorável a alteração de carga horária de 20h para DE do servidor Victor Pena em contrapartida a remoção
do servidor Francisco Nunes Neto para o CFCHS.
 
 
 

Para realizar o download do(s) arquivo(s) em anexo, clique: 
Memorando SEDG- Remoção e Alteração de CH para manifestação do IHAC_CPF, CFDT e CFCHS.pdf 



Manifestação do CFDT sobre pedido de ampliação de carga horária e mudança de regime de trabalho
com sugestão de reconsideração de pedido de remoção do CPF para o CSC.pdf 
Ofício 001. 2021 - LICHS.pdf 
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Ofício nº 001/2021 – Colegiado da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e 

Sociais e suas Tecnologias – LICHS -  IHAC- CPF - UFSB 

 

 

Teixeira de Freitas, 03 de agosto de 2021. 

 

 

Ao Decanato do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências - CPF 

Profª Lívia Santos Lima Lemos 

 

 

Assunto: Consulta sobre alteração de carga-horária do professor Victor Augusto Lage 

Pena, de 20 horas para Dedicação Exclusiva e remoção do professor Francisco Antunes 

Nunes Neto. 

 

 

 

Prezada Senhora Lívia, 

 
Conforme consultado, pelo e-mail institucional, as/os membras/os do Colegiado da 

LICHS estão de acordo com a alteração da carga-horaria do professor Victor Augusto 

Lage Pena, de 20 horas semais, para Dedicação Exclusiva (DE), e aceitam a contra-partida 

de remoção do professor Francisco Antunes Nunes Neto para o Campus Sosígenes Costa. 

Mesmo aceitando a proposta apresentada, o Colegiado aproveita a oportunidade para 

perguntar para onde irá o restante da carga-horária do respectivo professor Francisco, 

tendo em vista que existe a remoção de um professor DE em contra-partida da alteração 

de carga horária do outro, além das dificuldades enfrentadas pelo curso LICHS para 

manutenção de sua oferta de componentes pedagógicos. 

 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

 

Victor Augusto Lage Pena 

 Coordenador de Curso de Graduação: 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias. 
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