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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 nove de fevereiro de dois mil e vinte e um.  

Aos nove dias do mês de fevereiro 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 1 do campus Paulo Freire (CPF), Teixeira de Freitas - BA. 

Conselheiros Presentes: Professoras e Professores Caroline Rezende Caputo (Vice-

Decana), Eliseu Alves da Silva, Joana Brandão Tavares, Fernando Antônio Fontinele 

Leão, Leandro Gaffo. Falta justificada: Prof.ª Lívia Santos Lima Lemos (férias), Prof. 

Jaqson Alves Santos (férias), Prof. Vinícius Nascimento Rufino. Informes: 1) a professora 

Joana Brandão esclarece que sobre os problemas de matrículas em mobilidade que foram 

proibidas ontem, houve encaminhamento de uma carta organizada pelos colegiados à 

Progeac e aguardam providências. O professor Fernando também menciona que os 

estudantes organizaram um abaixo assinado pedindo que em virtude da pandemia possam 

se matricular em componentes de qualquer campus; 2) A professora Caroline informa 

sobre os processos de redistribuição dos professores Marcus Vinícius Matraca e Francisco 

Gabriel Rego foram conduzidos mesmo durante a pandemia. O professor Francisco já se 

encontra efetivado na UNIVASF, enquanto o professor Matraca relatou alguns problemas 

burocráticos, mas o procedimento está em vias de ser finalizado e o mesmo passará a ser 

lotado na UFRB; 3) fala ainda do pedido de redistribuição do professor Luiz Henrique 

Santos Guimarães, que está vinculado ao Ihac, mas colabora efetivamente com o CFCS. 

A que será disponibilizada ainda não foi direcionada para este Ihac ou CFCS e a 

expectativa é que seja disponibilizada para trazer um professor que colabore nos 

componentes de inglês, tendo sido inclusive enviado memorando à reitoria requerendo a 

vaga; 4) sobre a proposta de vagas para os cursos em 2021, foi solicitado aos colegiados 

que trouxessem informações, sugestões que foram encaminhadas à Progeac; 5) também 
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foi encaminhada as análises apresentadas pelos colegiados da minuta de pesquisa 

apresentada pela Propg, tendo sido encaminhada a proposta de vagas do curso de 

licenciatura em linguagens; 6) na semana foi escolhido o representante deste campus para 

a Comissão de Avaliação de Desempenho Docente – CADD, mesmo que a professora 

Gisele já viesse atuando, fazendo as avaliações dos relatórios, é necessário que haja uma 

comissão para tanto em cada campus com representantes dos três campi. Foi solicitada à 

reitoria a expedição de portaria ad referendum para regularização da situação, visto que 

vários relatórios de estágio probatório estavam sem análise. 7) sobre a matrícula on-line 

nos componentes curriculares foi elaborado pela SECAD e pela vice decana um material 

com orientações e foi passado à assistente operacional dos Cunis que iniciou as orientações 

dos alunos 8) informa, em tempo que a assistente operacional do Cuni de Teixeira de 

Freitas, Dina, não teve o contrato renovado. A assistente operacional Umelda ficará 

responsável pelas três unidades de colégios universitários enquanto perdure a pandemia. 

Estão sendo tomadas providências para melhorar as informações sobre os Cunis, a 

exemplo de criação de perfil em redes sociais como o Instagram, páginas que serão 

atualizadas pelas assistentes operacionais dos três campi. PAUTA: 1) 

Aprovação da Ata da reunião de 08-12-2020; Ata da reunião de 08-12-2020 foi 

aprovada. 2) Aprovação ad referendum das Ações de Extensão: Tipo de Ação: Evento. 

Título: I Seminário Docente de Práticas Pedagógicas em ciências da Natureza e suas 

Tecnologias. Nome do coordenador: Danielle Barros Silva Fortuna; Tipo da Ação: Evento. 

Título: Semana das Artes do Campus Paulo Freire (2020.2, edição virtual). Nome 

do coordenador: Fernando Antônio Fontinele Leão.  3) Aprovação ad referendum dos 

relatórios de Ações de extensão: Relatório Parcial. Tipo da Ação: PROJETO. Título: GEO 

na Escola: Uma proposta de extensão universitária para o ensino de Geociências. Nome 

do coordenador: Joanna Maria Da Cunha De Oliveira Santos Neves. Relatório Parcial E 

Final. Tipo da Ação: Projeto. Título: SAMUZINHO. Nome do coordenador: Grasiely 

Faccin Borges. Relatório Parcial e Final. Tipo da Ação: Projeto. Título: Educação e 

Sustentabilidade em uma Escola estadual de Teixeira de Freitas - Bahia a partir de ações 

educativas. Nome do coordenador: Liziane Martins; Relatório Final. Tipo da Ação: 

Projeto. Título: Narrativas dos Invisíveis: o que dizem os presos do Conjunto Penal de 

Teixeira de Freitas/BA. Nome do coordenador: Rodrigo Oliveira Fonseca. Relatório Final. 

Tipo da Ação: Projeto. Título: Do Lixo ao Luxo: Educação socioambiental para o consumo 

ético, consciente, sustentável e inclusivo. Nome do coordenador: Roberta Scaramussa da 

Silva; Relatório Final. Tipo de Ação: Projeto.  
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Título: Práticas Colaborativas de Ensino e Aprendizagem de Inglês na Escola Pública. 

Nome do coordenador: Eliseu Alves Da Silva.  Relatório Parcial e Final. Tipo da Ação: 

Projeto. Título: Mãos, tesoura e tecido: costurando quilombolismos e solidariedade junto 

aos serviços públicos e às populações vulneráveis no contexto da COVID-19. Nome 

do coordenador: Silier Andrade Cardoso Borges; Relatório Parcial e Final. Tipo de Ação: 

Projeto. Título: Educação para mudanças climáticas em escolas de Teixeira de Freitas: 

cuidar de florestas, resíduos e água em um contexto de Agenda2030. Nome 

do coordenador: Guineverre Alvarez Machado De Melo Gomes; Relatório Final Tipo 

da Ação: PROJETO. Título: Oficinas Cartozineias Fanzines Cartoneiros Para Reflexão E 

Ressignificação Sobre Resíduos Sólidos E Consumo Consciente (Projeto CartoZines). 

Nome do coordenador: Danielle Barros Fortuna. O Relatório Final da Ação de Extensão 

abaixo foi submetido a aprovação.  Tipo da Ação: Projeto. Título: Projeto de Intensificação 

de Cuidados na Atenção Primária à Saúde Marcus Vinícius & Antônio Lancetti (ProIC-

APS. Nome do coordenador: Silier Andrade Cardoso Borges; O Relatório Final da Ação 

de Extensão abaixo foi submetido para sua aprovação: Tipo da Ação: Projeto. Título: 

Estudantes Pedalantes: mobilidade, promoção da saúde, cidadania e trajetos a caminho do 

saber. Nome do coordenador: Marcus Vinicius Campos; 4) Manifesto do Colegiado de 

Linguagens sobre a reabertura de entradas na LIL e a necessidade de provimento de 

professores de língua estrangeira no CPF. 5) Convite de Capacitação Docente feito à 

professora Caroline Caputo pelo Colégio Integração e pela Secretaria Municipal de 

Educação do município de Medeiros Neto; 6) Proposta de calendário das Reuniões 

Ordinárias do IHAC 2021.  DELIBERAÇÕES: 1) A ata da reunião ordinária de 08 de 

dezembro de 2020 foi aprovada; 2) As ações de extensão apresentadas pelos docentes 

Danielle Barros Fortuna e Fernando Antônio Fontinele Leão tiveram seus relatórios 

aprovados via ad referendum, ação homologada por unanimidade entre os participantes; 

3) Apresentados os relatórios de extensão de projetos listados acima, estes foram 

igualmente aprovados via ad referendum e submetidos a votação, os participantes 

homologam a aprovação de todos os relatórios; 4) No que diz respeito ao Manifesto do 

Colegiado de Linguagens sobre a reabertura de entradas na LIL e a necessidade de 

provimento de professores de língua estrangeira no CPF, o professor Eliseu discorre sobre 

os principais pontos abordados no manifesto, entregue ao decanato do Ihac. Após muitas 

ponderações sobre a dificuldade de ministrarem os componentes de língua inglesa, 

principalmente e tendo em vista que há muitos estudantes veteranos com pendências nesses 

cc’s, a professora Caroline informa que o manifesto foi encaminhado à Progeac, visto que 
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se trata de um documento que traz com riqueza de detalhes os problemas enfrentados na 

área de linguagens e aguarda devolutiva. A professora Caroline salienta que obteve um 

relatório de pendências na formação geral do formato antigo, principalmente em relação a 

componentes de língua inglesa e oficinas de texto. Foi feito um levantamento sobre os 

dados apresentados nesse relatório, que será encaminhado aos coordenadores dos 

colegiados para apreciação e deliberações/sugestões e acrescenta que já solicitou à 

servidora da secretaria acadêmica Danielle Gigante que entre em contato com os 

estudantes com pendências avisando que os componentes da antiga FG serão ofertados 

quadrimestre 2020.3 e que não há previsão de quando ocorreria uma próxima 

disponibilização dos mesmos;  5) Sobre o Convite de Capacitação Docente feito à 

professora Caroline Caputo pelo Colégio Integração de Teixeira de Freitas e pela 

Secretaria Municipal de Educação do município de Medeiros Neto, Já foi solicitado à 

secretaria executiva que o convite fosse cadastrado como processo e a seguir submetido 

ao crivo da decana do Ihac, que se trata da sua chefia imediata. A decana Lívia então 

determinou que fosse submetido a esta congregação para conhecimento e votação. 

Caroline esclarece que disponibilizará 6 horas da sua carga horária para o colégio 

integração e mais 6h para a secretaria de Medeiros Neto e serão distribuídas pelo período 

de dois meses para cada instituição. Submetido a votação, os membros participantes 

aprovam por unanimidade a atuação da professora Caroline Rezende Caputo para 

capacitação dos professores nas instituições solicitantes; 6) sobre o calendário proposto 

para as Reuniões Ordinárias do IHAC 2021, as datas sugeridas são as seguintes: 9/março, 

13/abril, 11/maio, 8/junho, 13/julho, 10/agosto, 14/setembro, 19, outubro, 9/novembro, 

7/dezembro. A vice decana destaca que as datas escolhidas antecipam estrategicamente os 

dias de reunião do Conselho Universitário, que já divulgou o calendário do ano corrente. 

Colocado em votação, o calendário proposto é aprovado por unanimidade. Nada mais 

havendo a tratar, às dez horas e vinte e sete minutos, a Decana agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a reunião, e para constar eu, Oneide Andrade da Costa, na 

condição de Secretária, lavrei a presente ATA, que após aprovada vai ser assinada por mim 

e demais membros. Teixeira de Freitas, nove de fevereiro de dois mil e vinte e um. 

//////////////////////////////////////////////////////////////// 

Tec. Adm. Oneide Andrade da Costa 

Secretária Executiva 

 

Demais presentes: 

 

Caroline Rezende Caputo                                            Eliseu Alves da Silva 
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Fernando Antônio Fontinele Leão                              Joana Brandão Tavares 

 

Leandro Gaffo 
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MANIFESTO DO COLEGIADO SOBRE A REABERTURA DE VAGAS PARA 

INGRESSO NA LICENCIATURA EM LINGUAGENS NO CPF E A NECESSIDADE DE 

PROVIMENTO DE PROFESSORES  

A Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens do Campus Paulo Freire, a 

exemplo dos outros cursos que se dedicam a formação de professores para atuar na 

educação básica da região de abrangência da UFSB, desempenha papel fundamental 

para a efetivação do compromisso, assumido pela UFSB em sua Carta de Fundação e 

em seu Plano Orientador, de contribuir para a qualidade da educação básica. Esse 

compromisso, mais especificamente no âmbito da formação inicial de professores da 

área de Linguagens, se materializa nas práticas de estágios supervisionados 

aproximam a universidade da escola, na preparação de novos profissionais críticos, 

reflexivos e sintonizados não apenas com as novas tendências em educação que tem 

se instituído na contemporaneidade (ensino mediado por tecnologias, multiletramentos, 

metodologias ativas, ensino-aprendizagem baseada em gêneros textuais/discursivos) 

para atuar na escola básica, em projetos desenvolvidos pelos professores que atuam 

no curso, em programas de formação continuada de professores em que os professores 

da LIL tem atuado de maneira efetiva e que tem gerado solicitações de instituições de 

ensino estaduais e municipais do município de Teixeira de Freitas e de cidades próximas 

para que ampliemos essas ofertas.  

O processo de reestruturação da UFSB que sinalizou a descontinuidade do curso 

e o fechamento das entradas no curso ameaça não somente a possibilidade de oferecer 

formação para estudantes egressos do ensino básico da região que tenham interesse 

de cursar Linguagens como também descaracteriza todo o trabalho que vem sendo 

desenvolvido pelos profissionais da área de Linguagens que atuam no CPF. De outra 

forma, a retomada da discussão/negociação sobre a reabertura de vagas no curso, 

também se faz necessária para o entendimento da decisão de descontinuar um curso 

com qualidade assegurada no processo de reconhecimento e aprovação pelo Ministério 

da Educação, obtendo nota 5 máxima na avaliação.  

Outro aspecto dessa discussão reside na natureza interdisciplinar do curso de 

licenciatura em Linguagens oferecido pela UFSB, que o diferencia de outros cursos com 

foco na formação de profissionais para a docência disponibilizados por outras 
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instituições tanto no município de Teixeira de Freitas quanto na região, a exemplo dos 

cursos de graduação em Letras Português e Letras Inglês ofertados pela Universidade 

Estadual da Bahia (UNEB). Da mesma forma, em conversas alinhadas entre as duas 

instituições, a construção de uma parceria formativa que contemplasse o início da 

formação acadêmica, mais ampla, na licenciatura interdisciplinar em Linguagens da 

UFSB e sua continuidade, mais específica, em algum dos cursos da UNEB sempre 

esteve como pauta das relações entre as instituições.  

A qualidade do corpo docente que atua na licenciatura em Linguagens do 

Campus Paulo Freire também constitui um aspecto relevante para sustentar a 

manutenção das ofertas de ingresso e do curso. Atualmente, o curso conta com oito 

docentes com formação na área e que, além da atuação no curso, também asseguram 

que outras demandas e necessidades da dinâmica pedagógico-administrativa da 

universidade sejam efetivadas: ministrar componentes da Formação Geral que exigem 

conhecimento específico em língua materna e língua estrangeira (inglês), ministrar 

componentes do tronco comum das licenciaturas interdisciplinares, coordenação de 

projetos de ensino, pesquisa e extensão voltados a promover a interação universidade-

escola-comunidade, coordenação e atuação em programas de formação continuada de 

professores, atuação em cargos de direção acadêmica, participação em grupos de 

trabalho que possibilitam o planejamento da estrutura pedagógica e contribuem para a 

gestão dos processos na universidade entre outros. 

Tomando por base a proposta de criação de um Centro de Formação em 

Educação que, segundo o documento, objetiva o fortalecimento das licenciaturas, e a 

proposta pautada no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSB para 2021-2024 

de criação de um Centro de Línguas/Idiomas,  a descontinuidade do curso coloca-se na 

contramão desses projetos, dado que o fechamento da LIL do CPF deixa sem respaldo 

o público atendido por essa licenciatura na região de abrangência do campus Paulo 

Freire, concorrendo para o seu enfraquecimento. Da mesma forma, a implementação 

de um Centro de Línguas/Idiomas na UFSB necessita da atuação dos profissionais que 

atuam nas Linguagens em todos os campi dado o caráter intercampi da universidade. A 

manutenção do curso também garante a disponibilidade de corpo docente. 
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Destacamos a atuação do corpo docente da Licenciatura Interdisciplinar em 

Linguagens junto ao Complexo Integrado de Educação de Itamaraju e junto aos 

Colégios Universitários de Itamaraju e, recentemente, Posto da Mata. Atualmente, a 

coordenação de práticas pedagógicas do CIE Itamaraju é desenvolvida pelo professor 

Paulo de Tássio Borges da Silva, professor da LI Linguagens, que atua como 

coordenador de área de estágio supervisionado e possui experiência em gestão escolar 

com trajetória acadêmico-profissional em escolas da região do extremo sul da Bahia e 

na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. A coordenação dos CUNI de Itamaraju e 

Posto da Mata está sob coordenação da professora Caroline Rezende Caputo, também 

professora da LI Linguagens, responsável pelo planejamento de ações e 

acompanhamento do processo pedagógico de discentes e docentes que atuam em 

componentes da Formação Geral e em atividades e projetos que se desenvolvem 

nesses espaços de importante contribuição para a consolidação da UFSB como 

instituição de formação acadêmica, técnica, profissional e científica dos três territórios 

em que atua.  

Por fim, mediante o processo de reorganização dos componentes curriculares 

da Formação Geral, que trouxe papel de destaque à área de Linguagens, com um total 

de 120 horas, distribuídas em 90 horas de componentes de Língua Portuguesa e 60 

horas de componentes de Língua Estrangeira, a atuação do corpo docente do curso 

mostra-se essencial. Nessa dinâmica, faz-se urgente o provimento de vagas para 

atender a demanda das Linguagens no CPF, seja em língua materna ou em língua 

estrangeira. Atualmente, observamos a necessidade de abertura de concurso para 

provimento específico de professor da área de língua estrangeira, pois o atendimento 

de todos os componentes de língua inglesa tem sido realizado pelos professores 

Caroline Rezende Caputo e Eliseu Alves da Silva, que possuem formação na área, 

porém dado o número de turmas necessárias para atender a demanda crescente de 

ingressantes nos cursos, ainda mais em um momento em que novos cursos tem sido 

aprovados, essa demanda é premente de resolução. Como apontado anteriormente, os 

professores com habilitação para línguas estrangeiras no CPF também atendem outras 

demandas administrativas da unidade (coordenação de curso e gestão dos Colégios 

Universitários de Itamaraju e Posto da Mata), bem como desenvolvem atividades de 
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pesquisa e extensão, o que lhes limita, em termos de carga horária, atuação específica 

e dedicada às atividades de ensino. 

Frente a todas essas questões elencadas, a permanência do curso se apresenta 

como essencial para que a UFSB possa não somente cumprir com o compromisso de 

contribuir para a melhoria da qualidade da educação, com especial enfoque no ensino 

básico, como também materializar a afiliação e o desenvolvimento dos territórios com 

os quais mantem abrangência. 

 

Teixeira de Freitas, 12 de novembro de 2020. 

Colegiado da Licenciatura Interdisciplinar em Linguagens e suas tecnologias 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

DIRETORIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - DEA (11.01.04.01) 
(Identificador: 202117453) 

Nº do Protocolo: 23746.000200/2021-61
Itabuna-BA-BA, 11 de Janeiro de 2021.

CENTRO DE FORMAÇÃO EM ARTES

CC: 
COLEGIADO DE ARTES DO CORPO EM CENA 

COLEGIADO DE SOM, IMAGEM E MOVIMENTO 

COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE ARTES - CSC 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS 

COLEGIADO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA E AMBIENTAL 

COLEGIADO DE ENGENHARIA FLORESTAL 

COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS - CJA 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

COLEGIADO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

COLEGIADO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL - CSC 

COLEGIADO DE OCEANOLOGIA 

COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS - CSC 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

COLEGIADO DE MEDICINA 

COLEGIADO DE PSICOLOGIA - CPF 

COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE - CPF 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
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COLEGIADO DE ANTROPOLOGIA 

COLEGIADO DE DIREITO 

COLEGIADO DE HISTÓRIA 

COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE HUMANIDADES - CSC 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS - CPF 

COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE HUMANIDADES - CPF 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E TECNOLOGIAS SOCIAIS 

COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE HUMANIDADES - CJA 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM TECNO-CIÊNCIAS E INOVAÇÃO 

COLEGIADO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE 

COLEGIADO DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

COLEGIADO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS JORGE AMADO 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR DE ARTES - CJA 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - CJA 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS - CJA 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E CÓDIGOS - CJA 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO - CJA 

COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE ARTES - CJA 

COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE - CJA 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS PAULO FREIRE 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR DE ARTES - CPF 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - CPF 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS - CPF 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E CÓDIGOS - CPF 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO - CPF 

COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE ARTES - CPF 



13/01/2021 Memorando Eletrônico - SIPAC

https://sig.ufsb.edu.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=115213 3/4

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS SOSÍGENES COSTA 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR DE ARTES - CSC 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA - CSC 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR DE CIÊNCIAS HUMANAS - CSC 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E CÓDIGOS - CSC 

COLEGIADO DA LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO - CSC 

COLEGIADO DO BACHARELADO INTERDISCIPLINAR DE SAÚDE - CSC 

Título: Comunicado sobre a nova Recuperação de Crédito Condicional

Prezados/as Decanos/as dos Centros de Formação
Prezados/as Decanos/as dos Institutos de Humanidades, Artes e Ciências
Prezados/as Coordenadores/as de Colegiados de Curso
 
 
Primeiramente, enviamos estimas de um excelente ano a vocês e às suas famílias! 
 
Considerando que temos sido provocados sobre questões relativas aos fluxos da nova Resolução
de Recuperação de Crédito Condicional (Resolução n. 14/2020), a Diretoria de Ensino-
Aprendizagem informa que:

1. Não caberá ao/à estudante requerer a RCC. Concluído o quadrimestre e identificado que há
estudantes com nota final entre 3,0 e 5,9 (art. 1º) estes terão direito à avaliação final (art. 2º)
que deverá ser aplicada entre o 3º e 7º dia após divulgação dos resultados para a turma (art. 3º),
ou seja, após o fim do quadrimestre. Sendo assim, o/a professor/a deverá comunicar à turma a
data de realização da RCC. O Calendário Suplementar indica o prazo limite para a aplicação da
RCC relativa à 2020.2 os dias 18 a 23 de fevereiro de 2021.

2. Após obtenção da nota da RCC, a Resolução n. 14/2020 indica que deverá ser feito um cálculo
indicado no art. 4º, ponderando a nota obtida pelo/a estudante ao longo do CC (peso 6) e a nota
obtida na RCC (peso 4) dividido por 10. Se a nota oriunda desse cálculo for maior ou igual à 5,0
o/a estudante estará aprovado/a. Existe um campo no SIGAA para registro da nota final após
recuperação. Essa nota poderá ser consolidada pelo/a próprio/a docente ou encaminhada para o
Setor de Apoio Acadêmico (SAA) efetivar o registro. Para maiores informações sobre como realizar
esse procedimento após consolidação da nota, contatar o SAA ou a Diretoria de Percursos
Acadêmicos, setores responsáveis pela gestão do SIGAA.
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3. O art. 5º define que, após a divulgação do resultado da RCC, a avaliação deverá ser:

I- disponibilizada, pelo/a docente, na Turma Virtual do sistema oficial de registro e controle
acadêmico da UFSB, ficando à disposição do/a estudante para análise, caso este/a considere
necessário e;
II- arquivada na pasta do/a estudante no Setor de Apoio Acadêmico enquanto ele/a estiver
vinculado/a ao curso em que está matriculado/a na UFSB.

4. Considera-se que o recesso previsto entre o fim de um quadrimestre e início do outro não
configura férias, a não ser que estas sejam solicitadas, constituindo-se aquele, justamente, como
o momento de organização e planejamento das atividades realizadas nos quadrimestres. No que
diz respeito às férias e os direitos concernentes a estas, o/a professor/a que estiver em gozo de
férias no período estipulado em Calendário Acadêmico para realização da RCC (após conclusão do
quadrimestre) deverá comunicar aos/às estudantes e à sua chefia imediata que não poderá
cumprir o determinado nessa resolução, apontando, na ocasião, a nova data de realização
da RCC, com vistas à divulgação aos/às estudantes.
Pedimos, gentilmente, que o conteúdo deste memorando seja compartilhado com todos/as os/as
docentes vinculados/as às unidades acadêmicas.
 
Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer outras dúvidas.
 
Cordialmente,

(Autenticado em 11/01/2021 20:02) 
LIVIA GOZZER COSTA 
DIRETOR - SUBSTITUTO 
Matrícula: 1050037 

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



09/12/2020 Memorando Eletrônico - SIPAC

https://sig.ufsb.edu.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=111780 1/2

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 44/2020 - PROPPG (11.01.21) 
(Identificador: 202017287) 

Nº do Protocolo: 23746.007659/2020-43
Itabuna-BA, 09 de Dezembro de 2020.

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CC: 
INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS JORGE AMADO 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS PAULO FREIRE 

INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS SOSÍGENES COSTA 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM ARTES 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS AGROFLORESTAIS 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM TECNO-CIÊNCIAS E INOVAÇÃO 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS E TECNOLOGIAS SOCIAIS 

CENTRO DE FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

Título: Política Institucional de Pesquisa da UFSB.

Prezadas Decanas,
Prezados Decanos,
 
Tendo em vista a necessidade de articular as atividades de pesquisa da UFSB com o Plano de
Desenvolvimento Institucional e o Plano Institucional de Pós-Graduação, a PROPPG elaborou uma
minuta de Política Institucional de Pesquisa da UFSB, o que contribuirá significativamente com as
diretrizes para a gestão e fomento da pesquisa na Instituição. 
 
Dentre os objetivos da Política proposta, destacamos:

Enfatizar o protagonismo das Unidades Acadêmicas na definição de políticas de pesquisa
em seu campo do saber e área de atuação, bem como na gestão da qualidade das
atividades de pesquisa conduzidas nas Unidades;
Fomentar a participação de estudantes em projetos de pesquisa;
Fomentar as colaborações nacionais e internacionais;
Aumentar o impacto científico e social da atividade de pesquisa na UFSB;
Potencializar os recursos destinados pela Universidade para as atividades de pesquisa; e
Definir critérios para a alocação de recursos institucionais para pesquisa nas Unidades
Acadêmicas.
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A minuta aqui proposta é resultado da consideração de experiências nacionais e internacionais
de universidades e agências de fomento na definição de políticas e critérios de alocação de
recursos para pesquisa. Além de discussão interna na PROPPG, a referida minuta passou por
consulta de pesquisadores da UFSB e externos à Instituição, incluindo bolsistas de produtividade,
pró-reitores e ex-pró-reitores de pesquisa e pós-graduação.
 
Dessa forma, assim como feito por ocasião da elaboração do Plano Institucional de Pós-
Graduação, encaminhamos a minuta da Política Institucional de Pesquisa para que sejam
apresentadas sugestões antes da sua submissão para apreciação do Consuni. 
 
Pedimos, por gentileza, que as sugestões nos sejam devolvidas até o final de janeiro de 2021.
Contudo, apreciaríamos se as considerações das Unidades Acadêmicas fossem encaminhadas
com a maior brevidade possível.
 
Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos,

Respeitosamente,

Para realizar o download do arquivo em anexo, clique: 
Minuta PIPq para consulta UFSB.pdf 

 
 
 

(Autenticado em 09/12/2020 11:17) 
NADSON RESSYE SIMOES DA SILVA 

PRO-REITOR(A) - SUBSTITUTO 
Matrícula: 1956163 

 
 
 

(Autenticado em 09/12/2020 11:15) 
FABRICIO LOPES DE CARVALHO 

DIRETOR - TITULAR 
Matrícula: 1217728 

Copyright 2007 - Pró-Reitoria de Tecnologia de Informação e Comunicação - UFSB
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Resolução XX/2021 

 
 

Estabelece a Política Institucional de Pesquisa da UFSB 
 
A Reitora da UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA – UFSB faz            
saber que o Conselho Universitário – CONSUNI, no uso das atribuições que            
lhe são conferidas, 
 
CONSIDERANDO a necessidade de articular o desenvolvimento da Pesquisa         
na UFSB com os compromissos apresentados no Plano de Desenvolvimento          
Institucional, no Plano Institucional de Pós-Graduação, na Política de Inovação          
e Empreendedorismo, no Regimento Geral de Pesquisa e Pós-Graduação; 
 
CONSIDERANDO, também, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da        
Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas; 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° Aprovar a Política Institucional de Pesquisa da Universidade Federal do            
Sul da Bahia, que tem por objetivo definir prioridades, diretrizes e metas para o              
desenvolvimento da Pesquisa na Universidade. 
 
Art. 2° São objetivos desta Política: 

I. Articular as atividades de pesquisa com o Plano Institucional de          
Pós-Graduação 2019-2024, a Política Institucional de Inovação e        
Empreendedorismo, o Plano de Desenvolvimento Institucional e os        
Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030         
(UNESCO); 

II. Enfatizar o protagonismo das Unidades Acadêmicas na definição de         
políticas de pesquisa em seu campo do saber e áreas de atuação,            
considerando as realidades local, regional, nacional e internacional nas         
quais se inserem; 

III. Fomentar a participação efetiva de estudantes de pós-graduação e         
graduação em projetos de pesquisa; 

IV. Atrair pesquisadores de outras instituições, nacionais e internacionais,        
para atuarem em projetos de pesquisa na UFSB, incentivando projetos          
que abordem temas relevantes para a região de influência da          
Universidade e que tenham grande potencial de geração de produção          
científica e tecnológica que impacte positivamente as esferas social,         
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Resolução XX/2021 

econômica e ambiental nas quais nos inserimos institucional e         
profissionalmente; 

V. Fomentar a internacionalização das atividades de pesquisa e os projetos          
interinstitucionais que possam gerar produção de alto impacto científico; 

VI. Incentivar a produção de conhecimento em parceria com outras         
instituições de ciência e tecnologia, bem como com a iniciativa privada;  

VII. Aumentar a produção intelectual de alto impacto oriunda de projetos de           
pesquisa desenvolvidos por docentes e discentes da UFSB; 

VIII. Incentivar a captação de recursos externos para o financiamento de          
projetos de pesquisa; 

IX. Potencializar o uso de recursos destinados pela UFSB para atividades          
de pesquisa; 

X. Estimular o apoio institucional a atividades de pesquisa nas Unidades          
Acadêmicas de forma articulada com a Política Institucional de         
Pesquisa; 

XI. Articular o Programa de Iniciação em Pesquisa, Criação e Inovação com           
as demais atividades de fomento à pesquisa na UFSB; 

XII. Promover integração crescente entre pesquisa e pós-graduação; 
XIII. Gerar as bases para a Autoavaliação das atividades de pesquisa na           

Universidade.  
 
§ 1° A PROPPG poderá lançar editais para a viabilização de objetivos            
específicos desta Política. 
 
§ 2° A PROPPG poderá priorizar a participação institucional em editais e            
chamadas externas mediante projetos que estejam em consonância com esta          
Política. 
 
Art. 3° Serão considerados prioritários os Projetos de Pesquisa, Criação,          
Desenvolvimento e Inovação que tenham como tema central de sua atuação ou            
que contribuam explicitamente para as seguintes áreas: 
 

I. Educação Básica; 
II. Sustentabilidade Ambiental e Social; 
III. Cultura e Desenvolvimento Regional; 
IV. Demais temas contemplados nos Objetivos de Desenvolvimento       

Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. 
 
Parágrafo Único. As Unidades Acadêmicas poderão definir suas prioridades de          
pesquisa em termos de subtemas, áreas e abordagens específicas dentro dos           
temas prioritários desta Política em seus Planos Internos de Pesquisa. 
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Resolução XX/2021 

Art. 4°. Cabe às Unidades Acadêmicas, assim como às agências oficiais de            
fomento, estas últimas no caso de projetos com financiamento externo, o           
controle e o acompanhamento da qualidade técnico-científica dos projetos de          
pesquisa aprovados pelas Unidades, mediante análise de mérito dos projetos          
submetidos pelos pesquisadores lotados na Unidade e avaliação de relatórios          
anuais. 
 
Art. 5°. As Unidades Acadêmicas deverão elaborar e publicar os seus Planos            
Internos de Pesquisa com periodicidade quadrienal, contemplando: 
 

I. Áreas prioritárias de atuação em pesquisa da  Unidade; 
II. Carga horária mínima efetivamente destinada à pesquisa pelos docentes         

nela lotados; 
III. Metas de produção dos pesquisadores lotados na Unidade,        

considerando suas cargas horárias destinadas à pesquisa; 
IV. Metas de captação de recursos externos; 
V. Estratégias para ampliação da participação de pesquisadores externos        

nos projetos de pesquisa; 
VI. Metas de participação de pesquisadores vinculados a instituições        

estrangeiras nos seu projetos de pesquisa;  
VII. Metas de participação de estudantes de graduação e de pós-graduação          

registrados nos seus projetos de pesquisa; 
VIII. Estratégias para ampliação no número de seus projetos de Pesquisa,          

Desenvolvimento e Inovação em parceria com organizações públicas,        
privadas, ou do terceiro setor, empresas, cooperativas ou associações; 

IX. Estratégias de divulgação do conhecimento gerado para a comunidade         
externa à academia; 

X. Planejamento da infraestrutura necessária, em ordem de prioridade,        
para a realização do Plano Interno de Pesquisa.  

 
 
§ 1° Os Planos Internos de Pesquisa deverão ser aprovados pela PROPPG,            
mediante parecer de Comissão de Avaliação Composta por: 
 

A. Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação; 
B. Diretor de Pesquisa, Criação e Inovação; 
C. Diretor de Pós-Graduação 
D. Dois bolsistas de produtividade do CNPq da UFSB; 
E. Um coordenador de Programa de Pós-Graduação; 
F. Um líder de Grupo de Pesquisa. 
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Resolução XX/2021 

§ 2° A aprovação e publicação do Plano Interno de Pesquisa em acordo com a               
Política Institucional de Pesquisa é condição necessária para financiamento de          
projetos de pesquisa vinculados à Unidade Acadêmica. 
 
§ 3° As Unidades Acadêmicas deverão enviar à PROPPG, até o mês de março              
de cada ano, Relatório sobre o cumprimento das metas previstas no Plano            
Interno de Pesquisa e justificativa para o caso de não cumprimento, conforme            
modelo disponibilizado pela PROPPG. 
 
§ 4° Em caso de não aprovação desses relatórios a Câmara de Pesquisa e              
Pós-Graduação será a instância recursal. 
  
 
Art. 6° A distribuição dos recursos institucionais destinados ao apoio à           
pesquisa nas Unidades Acadêmicas se dará por meio da observação e           
valorização dos seguintes parâmetros: 
 

I. Percentual médio de cumprimento das metas previstas no Plano Interno          
de Pesquisa da Unidade; 

II. Número de docentes com doutorado; 
III. Número de bolsistas de produtividade do CNPq; 
IV. Número de docentes que solicitaram bolsa de produtividade do CNPq e           

obtiveram parecer favorável, embora sem concessão de bolsa; 
V. Somatório da carga horária destinada à pesquisa pelos docentes lotados          

na Unidade; 
VI. Número de docentes cadastrados como permanentes nos Programas de         

Pós-Graduação da UFSB; 
VII. Existência de Programa de Pós-Graduação em funcionamento na        

Unidade, preferencialmente com doutorado; 
VIII. Número de projetos financiados por agências de fomento ou outros tipos           

de organizações públicas; 
IX. Número de projetos financiados por agências de fomento ou outros tipos           

de organizações privadas; 
X. Número de produções intelectuais publicadas por docentes e/ou        

discentes da Unidade; 
XI. Número de produções intelectuais em parceria com pesquisadores de         

outras instituições nacionais e internacionais e pesquisadores de        
empresas; 

XII. Número de proteções de propriedade intelectual com titularidade ou         
cotitularidade da UFSB; 

XIII. Número de laboratórios de pesquisa com infraestrutura física em         
funcionamento e gestores nomeados; 

XIV. Número de acordos efetivos de cooperação técnica; 
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Resolução XX/2021 

XV. Número de acordos efetivos de cooperação técnica internacional; 
XVI. Número de acordos efetivos de parceria em pesquisa, desenvolvimento         

e inovação. 
 
§ 1° Indicadores adicionais poderão ser incluídos na matriz orçamentária,          
mediante aprovação da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da PROPPG. 
 
§ 2° As informações para quantificação dos parâmetros definidos neste Artigo           
deverão constar no Relatório Anual do Plano Interno de Pesquisa do ano            
anterior. 
 
§ 3° A entrada da Unidade na matriz orçamentária está condicionada à            
aprovação, pela PROPPG, dos resultados apresentados no último Relatório         
sobre o cumprimento das metas previstas no Plano Interno de Pesquisa. 
 
Art. 7° A política institucional de alocação de recursos para os Projetos de             
Pesquisa em cada Unidade Acadêmica se dará por meio da observação e            
valorização dos seguintes parâmetros: 
  

I. Projeto em tema prioritário, conforme Artigo 3°; 
II. Projeto em subtema, área ou abordagem definida como prioritária no          

Plano Interno de Pesquisa da Unidade à qual o projeto está vinculado; 
III. Projeto coordenado por membro permanente de Programa de        

Pós-Graduação da Unidade Acadêmica; 
IV. Projeto coordenado por bolsista de produtividade do CNPq; 
V. Projeto coordenado por docente membro de Grupo de Pesquisa         

Certificado pela UFSB; 
VI. Participação de discentes de graduação e pós-graduação da UFSB         

como membros da equipe; 
VII. Participação de pesquisadores vinculados a outras instituições       

nacionais; 
VIII. Participação de pesquisadores vinculados a instituições estrangeiras; 
IX. Projetos vinculados a acordos de cooperação técnica ou outro         

instrumento similar firmado entre a UFSB e outra instituição; 
X. Projetos submetidos por Grupos de Pesquisa da UFSB; 
XI. Projetos submetidos por docentes com alta produção intelectual; 
XII. Projetos submetidos por docentes com experiência na coordenação de         

projetos com financiamento externo; 
XIII. Projetos que contemplem entre suas metas e objetivos, atividades de          

divulgação científica para público externo não especialista. 
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Parágrafo Único. A PROPPG poderá adicionar outros critérios, como o          
incentivo a recém-doutores, pesquisadores que tiveram/adotaram filhos       
recentemente, entre outros estabelecidos em edital. 
 
Art. 8°. As publicações de artigos com recursos recebidos da UFSB,           
considerando as características do trabalho e da área de conhecimento,          
sempre que possível, devem ser realizadas em periódicos de acesso aberto. 
 
Art. 9°. A UFSB desencoraja, particularmente em projetos por ela financiados,           
e poderá não contabilizar para efeitos de distribuição de recursos, artigos           
publicados em periódicos suspeitos de apresentarem práticas editoriais        
inadequadas, também denominadas de predatórias. 
 
Art. 10 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação. 
 
Art. 11 Revogam-se as disposições em contrário. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO   

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA  

INSTITUTO DE HUMANIDADES ARTES E CIENCIAS 

CAMPUS PAULO FREIRE 

 

 

Proposta de calendário das Reuniões Ordinárias do IHAC-

CPF – 2021 
 

 
 

Mês Data prevista Dia Horário previsto 

Fevereiro 9 Terça-feira 8h30min às 12h 

Março 9 Terça-feira 8h30min às 12h 

Abril 13 Terça-feira 8h30min às 12h 

Maio 11 Terça-feira 8h30min às 12h 

Junho 08 Terça-feira 8h30min às 12h 

Julho 13 Terça-feira 8h30min às 12h 

Agosto 10 Terça-feira 8h30min às 12h 

Setembro 14 Terça-feira 8h30min às 12h 

Outubro 19 Terça-feira 8h30min às 12h 

Novembro 9 Terça-feira 8h30min às 12h 

Dezembro 7 Terça-feira 8h30min às 12h 
 
 

Foi adotado para escolha, as datas que estivessem próximas as reuniões do Consuni. 

 
 

 

Teixeira de Freitas, 02 de fevereiro de 2021. 

 


