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ATA N.º02 – Reunião Extraordinária da 

Congregação do Instituto de Humanidades, Artes 

e Ciências, da Universidade Federal do Sul da 

Bahia (UFSB), Campus Sosígenes Costa, realizada 

em 15 de fevereiro de 2022. 

Reunião ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2022, às 9h38, remotamente, na sala virtual do 1 

google meet. Estavam presentes: Dos membros da Congregação do Instituto de 2 

Humanidades, Artes e Ciências do Campus Sosígenes Costa: Maria do Carmo Rebouças da 3 

Cruz Ferreira dos Santos, Decana do IHAC/CSC, presidindo a reunião; Francisco de Assis 4 

Nascimento Júnior (Vice-Decano do IHAC/CSC);  Ângela Maria Garcia (Coordenadora da 5 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias - LICHS); 6 

Caroliny Jesus Souza (Representante Discente); Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito 7 

(Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais - 8 

PPGER); Mário Marques da Silva Júnior (Coordenador da Licenciatura Interdisciplinar em 9 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias - LICNT); Paulo Dimas Rocha de Menezes 10 

(Representante Docente); Sérgio Barbosa de Cerqueda (Vice-Coordenador da Licenciatura 11 

Interdisciplinar em Linguagens e suas Tecnologias - LILT); Taianá Silva Pinheiro (Vice-12 

Coordenadora da Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas 13 

Tecnologias LIMCT); William Trajano da Silva (Representante Discente); Zenilton Gondim 14 

Silva (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos). Ordem do dia. PAUTA 15 

ÚNICA: minuta da Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica (PROGEAC) que estabelece 16 

regras para a retomada gradual às atividades acadêmicas presenciais nos cursos de 17 

graduação e pós-graduação da UFSB. Apresentação das observações das representações 18 

da congregação, discussão e aprovação da posição do IHAC/CSC. A Decana informou que 19 

houve uma reunião com o Comitê Emergencial de Crise pandemia Covid-19 (CEC), na qual foi 20 

apresentado o relatório do Comitê e explicou que a minuta de resolução a respeito do retorno 21 

acadêmico será apreciada pelo CONSUNI na reunião ordinária prevista para o próximo dia, 22 

16/02/2022. O documento foi enviado à Congregação na semana anterior e, na ocasião, a 23 

Decana solicitou que as contribuições dos Colegiados e Representações fossem encaminhadas 24 

por e-mail até o dia anterior a esta sessão, 14/02/2022. Ângela Garcia pediu que seja 25 
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disponibilizado aos Colegiados atualizações a respeito da infraestrutura disponível a cada etapa 26 

de planejamento, a fim de que os Colegiados tenham dados para tomar as decisões que lhe 27 

cabem. Maria do Carmo comentou que houve uma reunião entre as Unidades Acadêmicas e os 28 

setores administrativos do campus para tratar sobre a infraestrutura do retorno. Comentou 29 

brevemente sobre as informações passadas pelo Coordenador de Apoio Administrativo, Fagner 30 

Barbosa. Relatou que, para atender as demandas do quadrimestre 2022.1, a atual infraestrutura 31 

de salas de aula disponíveis no CSC seria suficiente. Explicou que o ambiente do restaurante 32 

do campus está passando por uma reforma no telhado, o que impede que o espaço seja reaberto 33 

no próximo quadrimestre. A respeito do transporte público, a Decana esclareceu que a Reitora, 34 

Prof.ª Joana Angélica da Luz, reuniu-se recentemente com o Prefeito de Santa Cruz Cabrália, 35 

o Sr. Agnelo Silva Santos Júnior, e o Gestor Municipal se comprometeram a dispor de mais 36 

ônibus para atender à comunidade acadêmica daquele município. Informou que a Reitora 37 

também deverá se reunir com o Prefeito de Porto Seguro, Sr. Jânio Natal, para tratar das 38 

questões relativas ao transporte público que atenda aos estudantes e servidores. Paulo Dimas 39 

comentou a respeito da previsão de intervenção predial nos ambientes e sugeriu que sejam 40 

instaladas chaminés de exaustão nas salas do Pavilhão de Feiras. Como arquiteto, Paulo Dimas 41 

se dispôs a contribuir com o projeto, caso seja necessário. Mário Marques informou que parte 42 

dos docentes da LICNT declarou ter interesse em retomar as atividades presenciais. Questionou 43 

se haverá apoio institucional para a gravação e transmissão de aulas presenciais. Maria do 44 

Carmo falou sobre o fim da possibilidade de as contas de e-mail do Google for Education 45 

realizarem gravação das sessões transmitidas e destacou que a questão pedagógica e 46 

metodológica de ensino ainda está sendo debatida. Ângela Garcia comentou que a 47 

representação discente no Colegiado da LICHST tem informado que grande parte dos 48 

estudantes têm interesse em retomar as atividades presenciais. A Decana lembrou que as salas 49 

do Pavilhão de Convenções, que não estão disponíveis para aulas, poderiam ser utilizadas 50 

individualmente pelos professores para transmissão de aulas. Eliana Póvoas questionou a 51 

representatividade estudantil nos dados mencionados por Ângela Garcia, apresentados pela 52 

representação discente da LICHST. Mencionou que cinco dos estudantes da turma que leciona 53 

na Licenciatura testaram positivo para a Covid e considerou que o retorno deve ser planejado 54 
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com cuidado. Falou sobre a preocupação com o apoio institucional àqueles estudantes que 55 

porventura não possam retomar às atividades presenciais. Francisco Nascimento elogiou o 56 

trabalho do CEC em recomendar os procedimentos necessários para que a comunidade 57 

acadêmica possa retornar ao ambiente universitário em segurança. Lamentou que poucas 58 

adaptações tenham sido feitas no intuito de adequar a infraestrutura dos campi para as novas 59 

demandas decorridas em função da pandemia. Falou sobre a falta de informação a respeito dos 60 

dados de contaminação e vacinação na região e sobre as dificuldades com o transporte para o 61 

campus. A Decana consultou a Congregação a respeito de apresentar a resolução para que os 62 

destaques sejam apontados de debatidos. A Congregação assentiu. A Decana sugeriu 63 

acrescentar as Secretarias Acadêmicas na redação do Art. 2º, §1º. Onde se lê: a distribuição das 64 

turmas por sala e o número de vagas por turma serão definidos pelo decanato das Unidades 65 

Acadêmicas, a partir da análise do indicado nos incisos I e II. Passaria a se ler: a distribuição 66 

das turmas por sala e o número de vagas por turma serão definidos pelo decanato das Unidades 67 

Acadêmicas em conjunto com as Secretarias Acadêmicas, a partir da análise do indicado nos 68 

incisos I e II. A Congregação assentiu. Paulo Dimas destacou a necessidade de se exigir o 69 

passaporte vacinal para toda a comunidade acadêmica e recomendou que a questão do 70 

transporte seja detalhada no plano. Reforçou a importância de alinhar as demandas de transporte 71 

com a Prefeitura, especialmente no período noturno. Recomendou que o IHAC/CSC vote contra 72 

o retorno presencial das atividades acadêmicas ou peça vistas ao processo. A Decana esclareceu 73 

que a Universidade não tem competência para deliberar a respeito dos transportes municipais. 74 

Paulo Dimas concordou e reforçou a necessidade de esta Unidade Acadêmica se manifestar 75 

contra o retorno presencial, destacando que esta é uma posição defendida por grande parte da 76 

comunidade docente. Ângela Garcia destacou que os planos administrativo e acadêmico de 77 

retorno preveem que haja revisão das situações, de acordo com a situação epidemiológica 78 

regional. A Decana concordou e propôs que Paulo Dimas sugerisse a redação para o trecho que 79 

trata do transporte.  Zenilton Gondim sugeriu que, no Art. 7º, o termo híbrido seja substituído 80 

por misto, e seja incluído o conceito de metapresencialidade: III - misto: aquela cujas 81 

metodologias combinam atividades remotas, presenciais e metapresenciais. IV – 82 

metapresencial: aquela em que existe um ambiente onde estudantes estão fisicamente no 83 
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mesmo local e ao mesmo tempo e docentes em atividades remotas. Taianá Pinheiro perguntou 84 

como será feito o controle de acesso ao campus para atendimento às recomendações da CEC. 85 

Maria do Carmo respondeu que a Pró-Reitoria de Tecnologia da Informação e Comunicação 86 

(PROTIC), por recomendação do CEC, está avaliando uma forma de os discentes inserirem o 87 

passaporte vacinal no ato da matrícula. Taianá Pinheiro confrontou o item n.º 7 do Plano de 88 

Retomada, que recomenda o uso de máscaras, álcool e EPIs com o artigo 4º, inciso II da 89 

resolução que dispõe: “a adoção de cuidados individuais, como a aquisição e o uso obrigatório 90 

de máscaras e distanciamento físico ficarão sob a responsabilidade dos/as estudantes, docentes, 91 

técnicos/as etc”. Paulo Dimas sugeriu indicar no Art. 4º que as máscaras utilizadas deverão ser 92 

as do modelo PFF2, conforme recomendado no plano do CEC. Posteriormente, Paulo Dimas 93 

retirou a proposta. Mário Marques sugeriu que a redação para o Art. 6º também inclua as 94 

SECADs: as Unidades Acadêmicas, junto com os colegiados de curso e secretarias 95 

acadêmicas, deverão dar ampla publicidade às atividades acadêmicas, com especial atenção 96 

à oferta dos CCs e seus respectivos formatos para que o/a estudante, ao realizar sua inscrição, 97 

tenha ciência. Zenilton Gondim destacou que as SECADs não têm responsabilidade em 98 

produzir os materiais para serem divulgados. Após discussão, Mário Marques retirou a 99 

proposta. Taianá Pinheiro propôs a reorganização dos incisos do parágrafo 8º, passando a ser 100 

III, I, II. Paulo Dimas propôs retirar o inciso III. A Congregação assentiu. Sérgio Cerqueda 101 

comentou sobre a resolução que trouxe a situação de excepcionalidade e destacou que a nova 102 

regulamentação não dispõe sobre o que acontecerá com estes discentes. Em virtude do tempo 103 

decorrido, Paulo Dimas avaliou que não seria possível apreciar todo o documento nesta sessão. 104 

Recomendou que se o Decanato peça vistas ao processo na sessão do Conselho Universitário 105 

(CONSUNI) ou que se vote pelo não retorno às atividades presenciais no próximo quadrimestre, 106 

para que a discussão a respeito da regulamentação possa ser ampliada. A Decana esclareceu 107 

que o retorno já é uma realidade para outras áreas e reforçou que a Unidade Acadêmica tem 108 

autonomia para retornar às atividades presenciais em até 30%. Vários membros da Congregação 109 

se manifestaram contrariamente ao pedido de vista. Essa proposta foi retirada por Paulo Dimas 110 

e mantida a proposta de não retorno às atividades presenciais no quadrimestre 2022.1. A Decana 111 

colocou em votação a proposta de não retorno de Paulo Dimas, apesar da transmissão de Paulo 112 
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Dimas ter sido interrompida. Houve uma queda geral de energia elétrica no município, que 113 

interrompeu a sessão. Durante o período em que a Decana não conseguiu retornar à chamada a 114 

sessão foi presidida pelo Vice-Decano. Foi colocada em votação a proposta de Paulo Dimas: o 115 

IHAC/CSC votar pelo não retorno presencial das atividades acadêmicas, a fim de que a 116 

regulamentação possa ser melhor discutida. Sim: 2 votos (Eliana Póvoas, Paulo Dimas); Não: 117 

2 votos (Mário Marques e Zenilton Gondim); Abstenção: 3 votos (Sérgio Cerqueda, Taianá 118 

Pinheiro e Ângela Garcia). A Decana, tendo retornado à reunião, emitiu voto de qualidade 119 

favorável ao retorno nos termos da minuta (os nomes dos votantes foram registrados a pedido 120 

da Decana). Em razão do tempo, foi encaminhado que como não havia nenhuma outra questão 121 

a ser decidida, somente sobre o conteúdo da minuta, que as observações fossem inseridas no 122 

chat para registro. Angela Garcia inseriu a posição do LICHS no chat; Taianá Pinheiro irá 123 

encaminhar as contribuições da LIMCT para a Decana por e-mail. Encaminhamento: levar as 124 

sugestões de alteração no texto ao CONSUNI. Nada mais havendo a tratar, a Prof.ª Maria do 125 

Carmo Rebouças da Cruz Ferreira dos Santos encerrou a reunião, da qual eu, Gabriela Berbat, 126 

lavrei a presente ata, que será lida e assinada por todos em próxima sessão. Aprovada em 127 

Reunião de Congregação em: 09/08/2022. 128 

Assinaturas:  

Francisco de Assis Nascimento Júnior (Decano do IHAC/CSC);   

Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito (Vice-Decana do IHAC/CSC e Coordenadora do Programa 

de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais - PPGER);  

Dodi Tavares Borges Leal (Coordenadora da Licenciatura Interdisciplinar em Artes e suas 

Tecnologias - LIAT); 

Marcos Vinicius Fernandes Calazans (Coordenador da Licenciatura Interdisciplinar em 

Matemática e Computação e suas Tecnologias - LIMCT);  

Mário Marques da Silva Júnior (Coordenador da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias - LICNT); 

Sérgio Barbosa de Cerqueda (Vice-Coordenador da Licenciatura Interdisciplinar em 

Linguagens e suas Tecnologias - LILT);  
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Sérgio Eduardo Martins Pereira (Coordenador da Licenciatura Interdisciplinar em Ciências 

Humanas e Sociais e suas Tecnologias - LICHS); 

Zenilton Gondim Silva (Representante dos Servidores Técnico-Administrativos).  
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E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 15/02/2022

ATA Nº 931/2022 - IHAC-SC (11.01.06.03) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 26/08/2022 13:27 ) 
SERGIO BARBOSA DE CERQUEDA 

COORDENADOR DE CURSO

1467704

(Assinado digitalmente em 26/08/2022 13:48 ) 
ELIANA POVOAS PEREIRA ESTRELA BRITO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

1218431

(Assinado digitalmente em 26/08/2022 23:16 ) 
MARCOS VINICIUS FERNANDES CALAZANS 

COORDENADOR

1233581

(Assinado digitalmente em 26/08/2022 14:11 ) 
ZENILTON GONDIM SILVA 

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

1160123

(Assinado digitalmente em 31/08/2022 10:00 ) 
SERGIO EDUARDO MARTINS PEREIRA 

COORDENADOR DE CURSO

1582024

(Assinado digitalmente em 27/08/2022 18:27 ) 
MARIO MARQUES DA SILVA JUNIOR 

COORDENADOR DE CURSO

3044886

(Assinado digitalmente em 05/09/2022 20:25 ) 
DODI TAVARES BORGES LEAL 

COORDENADOR DE CURSO

3072719

(Assinado digitalmente em 26/08/2022 10:50 ) 
FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO JUNIOR 

DIRETOR

1085938
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