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ATA N.º02 – Reunião Ordinária da Congregação
do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências,
da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB),
Campus Sosígenes Costa, realizada em 10 de
março de 2020.

Reunião ocorrida no dia 10 de março 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); Cristiane da Silveira Lima (Vice-Coordenação BI Artes e Vice-4

Representação Docente); Felipe Soares de Moraes (Representação Discente); Francisco de5

Assis Nascimento Júnior (Vice-Coordenação LI Ciências da Natureza e suas Tecnologias);6

Helen Rodrigues de Oliveira (Servidora Técnico-Administrativa); Isabel Cristina Belasco7

(Servidora Docente); José Vicente Santos Mendes (Vice-Coordenação LI Linguagens e8

Códigos e suas Tecnologias); Leonardo da Silva Souza (Coordenação BI Artes); Lina9

Rodrigues de Faria (Coordenação Prof Saúde); Marcel Anderson Novais (Representação10

Técnico-Administrativa); Marcos Vinicius Fernandes Calazans (Coordenação LI Matemática11

e Computação e suas Tecnologias); Mário Marques da Silva Júnior (Coordenação LI Ciências12

da Natureza e suas Tecnologias); Rafael Andres Patiño Orozco (Coordenação BI13

Humanidades); Raquel Siqueira da Silva (Servidora Docente); Rocio Elizabeth Chávez14

Alvarez (Coordenação BI Saúde); Silvio Tarou Sasaki (Coordenação BI Ciências); Stella15

Narita (Servidora Docente); Valeria Aparecida Vieira (Servidora Técnico-Administrativa). A.16

Informes. Cristiane Lima informou pela representação docente que, após a reunião com a17

Reitora, algumas perguntas sobre gestão de pessoas surgiram por parte dos professores e18

afirmou que existe uma demanda para que seja agendada uma reunião com a DGP, para19

esclarecimentos acerca destes pontos. Informou que ainda não houve resposta da DGP, mas a20

previsão é que seja marcada uma reunião para tratar sobre progressão docente e estágio21

probatório docente. Cristiane pediu aos colegas que as questões sobre os temas mencionados22

sejam enviadas à representação docente. Informou sobre a Virada Cultural, que acontecerá23

nos dias 15, 16 e 17 de abril. Felipe noticiou que a Prefeitura irá descontinuar a linha escolar,24
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falou que houve uma assembleia estudantil e pediu a colaboração e a compreensão dos25

professores sobre os possíveis atrasos e a eventual necessidade de os discentes precisarem se26

retirar mais cedo da sala de aula. Comentou sobre os cortes nas bolsas recebidas por alguns27

estudantes e falou sobre a situação crítica da comunidade discente. Falou sobre o projeto de28

integração entre a balsa e a frota de ônibus. Helen informou sobre o encerramento das29

atividades do Grupo de Trabalho sobre Acessibilidade do IHAC do campus Sosígenes Costa e30

fez uma breve apresentação dos resultados alcançados na UFSB. Convidou os docentes a31

participarem da Roda de Conversa promovida pelo SAS a cada início de quadrimestre. B.32

Ordem do dia. 1. Licença para capacitação da Professora Rocio Alvarez no33

quadrimestre 2020.2 (Proponente: Coordenação BIS/ Relatoria: Spensy Pimentel, Sérgio34

Pereira e Marcos Calazans). Rocio esclareceu que será a única representante do BIS que35

estará de licença no período e falou sobre a relevância do curso que participará para a sua36

atuação na UFSB. O parecer foi lido pela relatoria. Item aprovado por unanimidade. 2.37

Proposta do curso de especialização em "Práticas Integrativas e Complementares em38

Saúde" (Proponente: Isabel Belasco/ Relatoria: Sílvio Sasaki). Silvio leu o parecer. Isabel39

informou que quatro docentes de Coimbra já estão confirmados para os seminários culturais.40

Respondeu que há cerca de 50 estudantes formados pelo curso de extensão em PICS e há41

previsão de que atuem como monitores. O Decano falou sobre o amparo para o favorecimento42

a estudantes na atuação neste projeto. Pediu que Isabel se atente para responder a cada item43

destacado no parecer. Zenilton falou sobre a questão de falta de espaços para alocação de44

componentes à noite. Márcio Florentino falou sobre o programa que estruturou o projeto,45

sobre a parceria com a Universidade de Coimbra e sobre os interesses desta Universidade no46

tema epistemologias do Sul. Cristiane questionou se a Congregação aprova o PPC ou apenas a47

proposta. O Decano esclareceu que cabe à congregação apenas se manifestar sobre a48

apreciação do mérito do curso. Encaminhamento: enviar às demais instâncias a proposta e,49

posteriormente, o PPC à PROPPG, conforme regulamentado. Raquel agradeceu a colaboração50

de Sasaki ao projeto. Falou sobre a agenda prevista, que não é apenas da UFSB, mas também51

internacional. Destacou a formação da Professora Isabel e a importância da profissional no52
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projeto. Os docentes falaram sobre a resolução que trata das pós-graduações. Raquel sugere53

que se vote o parecer unicamente. Encaminhamento: Análise do parecer, com a consideração54

de que a avaliação trata-se da proposta de curso, não do PPC. Item aprovado por unanimidade.55

3. Proposta de Especialização Saúde com Arte (Proponente: Raquel Siqueira/ Relatoria:56

Luciana Ávila). Vicente leu o parecer feito pela Professora Luciana. Raquel agradeceu as57

contribuições, esclareceu que o encontro será custeado pela Universidade de Coimbra.58

Destacou que há previsão de que professores da área de artes participem também. Informou59

que o projeto contemplará os municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Eunápolis.60

Falou sobre a indicação da relatora de colocar o projeto como um PPC e disse que já está61

acatando a sugestão. Assim como o projeto anteriormente apresentado, a previsão é que as62

aulas aconteçam durante as manhãs e aos fins de semana. Agradeceu a colaboração do CFA.63

O Decano pediu atenção ao fuso horário por se tratar de uma parceria com uma Universidade64

em Portugal. Item aprovado por unanimidade. O Decano sugeriu que ambos sejam65

transformados em PPC para serem encaminhados a outras instâncias. 4. Acompanhamento66

da Implementação do Novo Ensino Médio no Colégio Professora Terezinha Scaramussa67

(Proponente: Álamo Pimentel/ Relatoria: Leonardo Souza). Leonardo leu o parecer,68

favorável à aprovação do projeto, e reforçou a importância da proposta para atuação da69

Universidade na Educação Básica, para o fortalecimento da Rede CUNI e para a oferta de70

oportunidades de aprendizagem in locu para estudantes das Licenciaturas Interdisciplinares.71

Item aprovado por unanimidade. 5. Propostas de cursos de extensão inseridos no72

"Programa de Formação Avançada em Saúde Coletiva, Epistemologias do Sul e73

Interculturalidades" (Proponente: Márcio Florentino/ Relatoria: Rafael Patiño). Rafael74

leu o parecer no qual recomenda a aprovação da proposta, desde que observadas as75

pontuações listadas. Márcio Florentino falou sobre o projeto, sobre a parceria com a76

Universidade de Coimbra e sobre as parcerias pretendidas com as prefeituras da região. Falou77

sobre a importância do curso com as representações sociais. Rocio parabenizou o projeto e78

abordou a proposta do fim do IHAC/CSC, lamentou que o fim deste espaço seria uma perda79

para a região. Falou sobre a importância da formação de profissionais na área de Saúde80
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Coletiva. Stella observou a necessidade de contemplar estudiosos latino- americanos e demais81

do hemisfério Sul. Felipe questionou a área de atuação dos profissionais. Cauã parabenizou a82

proposta e falou sobre a importância da formação destes profissionais na região, voltados à83

comunidade indígena. Stella comentou a proposta de LI em Saúde. Questionou a atuação84

destes profissionais. Márcio Florentino falou sobre o questionamento de Felipe esclareceu que85

ao contrário do mercado particular, à Universidade Pública cabe a transformação do território.86

Felipe ratificou a necessidade de pensar a demanda do território, para evitar cursos esvaziados.87

Item aprovado por unanimidade. 6. Apreciação do Regimento do Laboratório de Práticas88

Educação e Saúde (LEPS) da UFSB (Proponente: Lina Farias/ Relatoria: Mário89

Marques). Mário pediu desculpas e esclareceu que não pôde finalizar a relatoria. O Decano90

propôs aprovação ad referendum. Lina falou sobre o laboratório, destacou o projeto de91

publicação de um livro à finalização do projeto. Item aprovado por unanimidade. Item92

remetido para a próxima sessão. 7. Atividades específicas - TCC, Monografia e afins93

(Proponente: Secretaria Acadêmica). Zenilton falou que as Monografias e TCC são94

considerados atividades e não Componentes Curriculares que o SIGAA entenderia como95

módulo. Estas atividades poderiam ser coletivas ou individuais. Falou sobre a quantidade de96

turmas que crescerá no próximo quadrimestre. Sugeriu que os Colegiados enviem à DPA uma97

demanda sobre os trabalhos coletivos. Falou que pelo desenho atual, o estudante será inscrito98

no componente. A sugestão é que o estudante se inscreva e já indique o orientador, que só99

daria uma confirmação para que SECAD registrasse. Falou que o sistema precisa ser100

efetivado pela Coordenação do Curso. O Decano sugeriu que isso seja trazido como uma101

proposta efetiva, para que seja levado a outras instâncias e se torne um procedimento padrão.102

Sugeriu que este ponto seja trazido em Abril para a reunião. Stella questionou se essa103

sugestão não deveria ser levada diretamente pela SECAD à PROGEAC. Zenilton esclareceu104

que o fluxo proposto pela Pró-Reitoria seria mais longo. O Decano questionou se esta105

discussão seria pertinente ser trazida a esta Congregação, se caberia às LI, já que os BI106

migrarão para os CF em breve. Os membros da Congregação concordaram com o107

posicionamento do Decano. Item aprovado por unanimidade. 8. Menção de louvor à equipe108
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do setor de Saúde Assistência Social e Sustentabilidade. Item aprovado por unanimidade. 9.109

Felipe falou sobre a proposta de uma moção à liberação dos estudantes às 21h50 devido110

à dificuldade com transporte. O Decano sugeriu aguardar uma posição oficial da Prefeitura.111

Felipe esclareceu que a prefeitura já instituiu que os ônibus sairão às 21h50, embora ainda não112

haja uma posição oficial sobre o início da operação das linhas regulares. O Decano113

mencionou que a posição do Decanato tem sido não interferir na operacionalização das aulas.114

Marcos Bernardes propõe que isso seja discutido mais amplamente com as demais categorias115

e instâncias. Marcel falou sobre as implicações da mudança no funcionamento do campus,116

como vigilância. Felipe lamentou o tempo perdido na discussão. Ângela sugeriu que a117

discussão seja levada aos Centros de Formação para que eles também participem nas reuniões118

com a prefeitura. Marcos pediu que a deliberação da Assembleia discente seja enviada119

formalmente aos CF. 10. Solicitação de apoio da Congregação para financiamento da120

publicação do Prof. Leonardo em conferência internacional no valor de $100 euros.121

Leonardo falou sobre o Memorando enviado pela PROPA aos Decanatos que dispões sobre o122

prazo para empenho de R$6000,00 até abril deste ano. Falou que sua publicação já foi123

aprovada em conferência internacional. O Decano destacou que é um caso omisso nas124

regulamentações da Congregação. Felipe se posicionou sobre a dificuldade de apoio nas125

causas discentes. Disse que se posiciona contra. O Decano esclareceu que caso este valor não126

seja empenhado, retornará à Reitoria. Encaminhamento: 4 votos favoráveis; 1 contra; 3127

abstenções. Felipe formalizará o pedido da representação discente de auxílio nos transportes128

dos representantes da categoria. Nada mais havendo a tratar, Prof. Marcos Eduardo Cordeiro129

Bernardes encerrou a reunião, da qual eu, Gabriela Berbat, lavrei a presente Ata, que será lida130

e assinada por todos em próxima sessão.131

Aprovada em Reunião de Congregação em 15/06/2020.
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