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ATA N.º01 – Reunião Ordinária da Congregação
do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências,
da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB),
Campus Sosígenes Costa, realizada em 11 de
fevereiro de 2020.

Reunião ocorrida no dia 11 de fevereiro de 2020, às 9h, no Campus Sosígenes Costa. Estavam1

presentes: Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes, Decano do IHAC-CSC, presidindo a reunião.2

Ângela Maria Garcia (Vice Decanato IHAC CSC); Clarissa Santos Silva (Coordenação LI3

Artes e suas Tecnologias); Danilo Christiano Antunes Meira (Servidor Docente); Elaine4

Santos Dias (Servidora Docente); Felipe Soares de Moraes (Representação Discente);5

Francisco de Assis Nascimento Júnior (Vice Coordenação LI Ciências da Natureza e suas6

Tecnologias); Gabriel Nascimento dos Santos (Representação Docente e Vice Coordenação7

Formação Geral); Gabriela Rodella de Oliveira (Coordenação Práticas Pedagógicas8

Compartilhadas da UFSB no CIEPS); Ícaro Andrade Souza (Servidor Docente); José Vicente9

Santos Mendes (Vice Coordenação LI Linguagens e Códigos e suas Tecnologias); Julia Lessa10

Adorno (Servidora Técnico-Administrativa); Leonardo da Silva Souza (Coordenação BI11

Artes); Lina Rodrigues de Faria (Coordenação ProfSaúde); Marcel Anderson Novais12

(Representação Técnico-Administrativa); Márcia Nunes Bandeira Roner (Coordenação BI13

Saúde); Marcley Araújo Souza (Estudante); Marcos Vinicius Fernandes Calazans14

(Coordenação LI Matemática e Computação e suas Tecnologias); Mário Marques da Silva15

Júnior (Coordenação LI Ciências da Natureza e suas Tecnologias); May Waddington Telles16

Ribeiro (Servidora Docente); Rocio Elizabeth Chávez Alvarez (Servidora Docente); Sérgio17

Eduardo Martins Pereira (Coordenação LI Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias);18

Silvio Tarou Sasaki (Coordenação BI Ciências); Stella Narita (Servidora Docente); Taianá19

Silva Pinheiro (Servidora Docente) e Valéria Giannella (Vice-Coordenação BI Humanidades).20

Informes. O Decano deu boas-vindas à Prof.ª Elaine e desejou um bom retorno às atividades21

a toda a comunidade. Gabriela Rodella informou que está deixando o cargo de Coordenadora22

de Práticas Pedagógicas Compartilhadas do IHAC CSC para exercer o cargo de Coordenadora23

de Educação em Rede, da Diretoria de Ensino-Aprendizagem. Disse que tem a intenção de24
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articular ações da Universidade nos CUNIs. Informou que os editais para residência25

pedagógica e PIBID estão abertos. Felipe informou que o plano de transporte foi apresentado26

à prefeitura e aceito. Disse que a Prefeitura os convidou para uma nova reunião. Falou sobre27

as dificuldades enfrentadas neste início de quadrimestre e pediu a compreensão dos28

professores devido à precariedade do serviço de transporte. Marcos Bernardes informou que a29

Polícia Rodoviária Federal deu ao município o prazo de um ano para ajustar a frota de ônibus30

às regras de conduta na rodovia. Falou que a proposta é que os estudantes em vulnerabilidade31

continuem a utilizar os ônibus escolares e os demais discentes passem a utilizar as linhas32

regulares de integração quando estas forem implementadas. Felipe propôs suspender as aulas33

provisoriamente, por conta da falta de ônibus. O Decano sugeriu abordar este ponto como34

pauta em “o que ocorrer”. A Congregação assentiu. Ângela falou sobre a previsão de abertura35

de um novo CUNI, em Eunápolis, e sobre o concurso para Professor substituto de inglês.36

Disse que a escola estadual Professora Terezinha Scaramussa, onde funciona o CUNI37

Cabrália, encontra-se em obras, e, embora as aulas da escola tenham sido suspensas, a sala38

onde funciona o CUNI está apta para funcionar. Portanto, as aulas estão mantidas. Informou39

que o Edital para os CUNI deve ser publicado até a próxima semana. O Decano falou sobre as40

dificuldades em viabilizar as aulas no CUNI Eunápolis, lamentou que o IHAC pouco tenha41

participado do planejamento. Sérgio Pereira informou que os professores das LI envolvidos42

no PIBID fizeram um acordo com o Teatro Loccitane, desde então têm recebido convites para43

os espetáculos e pediu que outros professores se voluntariem para acompanharem os44

estudantes. Pediu que os interessados entrem em contato com a Prof.ª Cristiane Thiago. May45

informou que tem interesse em promover um seminário sobre as cadeias produtivas em Porto46

Seguro. Marcos Bernardes falou sobre o convênio com a prefeitura para os estudantes das LI47

atuarem em estágios nas escolas da rede municipal de Porto Seguro e a proposta de estender a48

Eunápolis e Santa Cruz Cabrália. Falou sobre a migração dos BI para os Centros de Formação49

- a proposta é que a migração ocorra até 20 de março de 2020. Falou sobre a proposta de50

filiação única e sobre a dificuldade de operacionalização das LI devido a isto, afinal os51

docentes ficariam associados a um Centro de Formação em outro campus. Gabriel falou sobre52
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a dificuldade em operacionalizar os componentes de Formação Geral sem a manutenção desta53

Coordenação e do IHAC. Marcel propôs ponto de pauta sobre documentação para estágio. A54

Congregação assentiu. B. Ordem do dia. 1. Prestação de contas IHAC CSC 2019. O55

Decano apresentou o relatório de gestão e as contas com diárias e passagens e transporte.56

Falou sobre as dificuldades enfrentadas no ano passado, sobre a suspensão de uso dos57

recursos anunciada pela PROPA em agosto de 2019. Salientou que o IHAC conseguiu58

executar R$ 27.133,47; sendo que a previsão era de R$25.000,00 por Unidade Acadêmica.59

Item aprovado por unanimidade. 2. Regimento Interno do Laboratório de Educação60

Matemática e Modelagem Computacional - LEMMAC (Proponente: Coordenação da61

LIMCT). Marcos Calazans apresentou o regimento, falou sobre o sistema gestão62

compartilhada, a partir do qual quaisquer membros da comunidade do campus, mediante63

chamada interna, teriam a possibilidade de passar por capacitação no uso dos equipamentos64

essenciais do laboratório, nas rotinas de gestão compartilhada do laboratório, e firmarem65

Termo de Corresponsabilidade na Gestão Compartilhada do Laboratório, tornando-se66

cogestor do laboratório. As reservas serão autorizadas pelo gestor do laboratório e o67

requerente assumirá corresponsabilidade temporária pela cogestão do laboratório, mesmo que68

não tenha firmado Termo de Corresponsabilidade na Gestão Compartilhada do Laboratório.69

Houve um debate sobre quem ocuparia o papel de cogestor, Ícaro e Marcos Calazans70

esclareceram que seriam estudantes pré-selecionados. Item aprovado por unanimidade.71

3. Indicação de representante para a Câmara Técnica de Extensão. Marcos Bernardes72

informou que o Decanato consultou a comunidade e Sérgio Cerqueda e Anne La Regina se73

voluntariam a participar da Câmara. Ângela propôs que seja levado o nome de Sérgio pois ele74

se manifestou primeiro. Houve a sugestão de consultar se existe algum substituto eventual já75

designado. Caso não haja, que Anne seja designada substituta de Sérgio. Item aprovado por76

unanimidade. 4. Processo de movimentação da Professora Márcia Nunes Bandeira Roner77

para o órgão de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior78

(CAPES). (Proponente: Coordenação BIS). Márcia apresentou a proposta, falou sobre as79

dificuldades com a previsão do fechamento do BIS. Descreveu o processo seletivo e disse que80
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o pedido de sua movimentação foi recebido pela UFSB em 15/01/2020. Esclareceu que a81

movimentação é regulamentada pela Portaria 193/2018, portanto não é definitiva, que ela82

permaneceria vinculada à UFSB, embora o prazo seja indeterminado e a qualquer tempo ela83

poderia retornar, a depender do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. May84

questionou o que ocorreria com a vaga, o Decano respondeu que não tem certeza se ensejaria85

a contratação de um professor substituto. Marcel questionou se a movimentação teria algum86

impacto como a não oferta de componentes. Márcia respondeu que há docentes aptos para87

ofertarem os componentes ministrados por ela e destacou que a proposta já havia sido88

analisada pelo Colegiado do BIS. Stella falou que o Colegiado se limitou a avaliar a questão89

sob o ponto de vista acadêmico. Felipe questionou sobre os demais afastamentos previstos90

para serem abordados para esta reunião, Márcia respondeu que estes pontos foram avaliados91

pelo Colegiado e não haverá ônus. Sérgio disse que acha que as deliberações dos Colegiados92

devem ser respeitadas. May salientou que os pontos levantados pela Congregação são93

relevantes, pois as demais instâncias têm mesmo a função de levantar outros pontos não94

abordados pelo Colegiado. Gabriel falou sobre a importância de o Decanato se manifestar95

impedindo a desconstrução deste campus. Stella falou sobre a proposta de reestruturação que96

ainda não foi votada no CONSUNI. Disse que o projeto foi fatiado e está sento votado97

parcialmente, assim, não se pode concluir pelo fechamento do BIS, por enquanto. Rocío falou98

sobre a previsão do fechamento do BIS e do IHAC e a situação dos docentes que talvez99

permaneçam no CSC insatisfeitos ou removidos para outros campi por falta de opção. Item100

aprovado por unanimidade. 5. Pedido de licença para capacitação da Professora Rocío101

Alvarez no quadrimestre 2020.2 (Proponente: Coordenação BIS/ Relatoria: Spensy,102

Sérgio Pereira e Marcos Calazans). Ângela informou que a comissão não pôde finalizar a103

análise do pedido. Propôs trazer este ponto como pauta na próxima sessão, após a substituição104

de Spensy na relatoria, que deixará a Congregação, já que a Coordenação da Formação Geral105

deixará de existir. O Decano falou que Spensy deve permanecer até a publicação da sua106

dispensa. 6. Pedido de licença para capacitação da Professora Lina Faria no período107

entre agosto a novembro de 2020 (Proponente: Coordenação BIS/ Relatoria: Clarissa,108
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Danilo e Gabriela). Clarissa apresentou o parecer, que delibera pela suspensão da análise109

devido à falta de documentação. Solicitou que Lina envie os demais documentos necessários e110

pediu que a Congregação se manifeste sobre a necessidade de servidor que ocupa função111

gratificada pedir a dispensa do cargo para solicitar a licença. Lina falou que encaminhará os112

demais documentos solicitados e abordou o pedido, explicou sobre a sua formação e fez um113

paralelo explicando a importância da sua atuação neste afastamento. Disse que a Coordenação114

do Prof Saúde é nacional, que se deve avaliar a necessidade do afastamento da função e caso115

seja necessário, indicar um substituto. Marcos questionou a possibilidade de adiar o pedido116

para 01/09/2020, pois é quando inicia o quadrimestre 2020.3. Lina disse que espera contar117

com a colaboração dos colegas do BIS, caso seja necessário para concluir os componentes,118

pois o curso iniciaria na data que solicitou o início do afastamento. May falou que não haveria119

necessidade de dispensa da função, apenas durante o afastamento o suplente assumiria a120

função. Marcel esclareceu que a UFSB suspendeu as licenças até que a nova resolução seja121

votada no CONSUNI. Danilo destacou que a posição da comissão é pela brevidade da122

apreciação. Respondeu que a comissão não deve atuar como parte do processo por isso, não123

cabe à comissão buscar a documentação faltante, apenas solicitá-la à requerente. May propôs124

aprovar com a ressalva de que a documentação seja enviada. A comissão concordou.125

Deliberação: aprovação do parecer, desde que a documentação faltante seja enviada. Item126

aprovado por unanimidade. 7. Apreciação dos CCs Livres para 2020.2 e 2020.3 aprovados127

pelo Colegiado do BI-Saúde em novembro de 2019: "Práticas Integrativas e128

Complementares em Saúde” e “Introdução à Teoria e Prática e a Medicina Tradicional129

Chinesa e Acupuntura” (Proponente: Coordenação BIS). Márcia apresentou os130

componentes previstos para 2020.3, informou que já houve a aprovação pelo Colegiado.131

Rocío esclareceu que a oferta está condicionada à sua licença, pois é quando estará apta a132

lecionar o CC “Introdução à Teoria e Prática e a Medicina Tradicional Chinesa e Acupuntura”.133

Item aprovado por unanimidade. 8. Projeto de extensão "Formação livre em Gestão Social134

e Metodologias Integrativas para atores sociais do município de Porto Seguro - Ba"135

(Proponente: Valeria Giannella/ Relatora: Luciana Ávila). Vicente leu o parecer136
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elaborado por Luciana, que recomenda a aprovação do projeto. Valéria comentou sobre a137

importância e relevância do projeto. Item aprovado por unanimidade. 9. Projeto de Extensão138

"O assédio no contexto universitário" (Proponentes: Ângela Maria Garcia e Danilo139

Meira/ Relator: Mário Marques). Mário leu o parecer, favorável, e sugeriu a elaboração de140

material para divulgação. Danilo apresentou o projeto que envolve todas as categorias da141

Universidade. Felipe salientou a importância do projeto, disse que recebe relatos de colegas e142

que as narrativas poderão ser surpreendentes. Stella falou sobre a necessidade de envolver o143

corpo técnico-administrativo na colheita dos casos. Rocío concordou com Stella. Márcia144

sugeriu que as comissões de ética dos servidores e a dos estudantes para participarem e145

ressaltou que essas comissões devem ser mais divulgadas. Item aprovado por unanimidade. 10.146

Suspender as aulas provisoriamente devido à falta de transporte escolar. Felipe informou147

que haverá ônibus escolar, portanto, a proposta está suspensa. Marcel sugeriu discutir a148

quantidade de linhas, Marcos informou que isto foi discutido na reunião ocorrida para este fim.149

11. Documentação para estágio. (Proponente: Marcel). Marcel falou que a seção de apoio150

aos Colegiados tem tido dificuldades devido à falta de documentação. Júlia pediu que os151

professores esclareçam os estudantes para atuarem em instituições conveniadas à152

Universidade. Gabriel comentou sobre o problema de tentar desburocratizar os processos que153

por vezes pode gerar problemas de processos inacabados. O Decano falou que a Universidade154

precisa se resguardar para evitar problemas futuros. Júlia falou que percebe que os estudantes155

não se esforçam para buscarem a documentação faltante, uma vez que as notas são lançadas156

no sistema. Propôs que o lançamento das notas seja condicionado à documentação. Sérgio157

falou que a documentação está sendo exigida com assinatura do Coordenador do curso.158

Marcos Bernardes disse que falta regulamentação e esclarecimentos sobre o tema que vão159

além da UFSB. Marcel falou sobre os estudantes que estão cursando estágio sem que tenham160

cursado o percurso exigido para tal. Deliberação: que as partes estejam atentas. Item aprovado.161

Nada mais havendo a tratar, Prof. Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes encerrou a reunião, da162

qual eu, Gabriela Berbat, lavrei a presente Ata, que será lida e assinada por todos em próxima163

sessão.164
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Aprovada em Reunião de Congregação em 07/04/2020.
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