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ATA N.º03 – Reunião Ordinária da Congregação
do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências,
da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB),
Campus Sosígenes Costa, realizada em 7 de abril
de 2020.

Reunião ocorrida no dia 7 de abril de 2020, às 9h, por videoconferência, na sala virtual por1

meio do sítio eletrônico https://mconf.rnp.br/webconf/csc-1. Estavam presentes: Marcos2

Eduardo Cordeiro Bernardes, Decano do IHAC-CSC, presidindo a reunião; Ângela Maria3

Garcia (Vice-Decanato IHAC CSC); Bilzã Marques de Araújo (Servidor Docente); Clarissa4

Santos Silva (Coordenação LI Artes e suas Tecnologias); Cristiane da Silveira Lima (Vice-5

Coordenação BI Artes e Vice-Representação Docente); Cristiano da Silveira Longo (Servidor6

Docente); Elfany Reis do Nascimento Lopes (Servidor Docente); Elivaldo Lozer Fracalossi7

Ribeiro (Vice-Coordenação LI Matemática e Computação e suas Tecnologias); Felipe Soares8

de Moraes (Representação Discente); Francisco de Assis Nascimento Júnior (Vice-9

Coordenação LI Ciências da Natureza e suas Tecnologias); Gabriel Nascimento dos Santos10

(Representação Docente); Gabriela Rodella de Oliveira (Servidora Docente); José Vicente11

Santos Mendes (Vice-Coordenação LI Linguagens e Códigos e suas Tecnologias); Leonardo12

da Silva Souza (Coordenação BI Artes); Lina Rodrigues de Faria (Coordenação ProfSaúde);13

Luciana Beatriz Bastos Ávila (Coordenação LI Linguagens e suas Tecnologias); Marcelo14

Wasem (Servidor Docente); Márcia Nunes Bandeira Roner (Servidora Docente); Marcos15

Vinicius Fernandes Calazans (Coordenação LI Matemática e Computação e suas Tecnologias);16

Mário Marques da Silva Júnior (Coordenação LI Ciências da Natureza e suas Tecnologias);17

Olívia Maria Pereira Duarte (Servidora Docente); Rafael Patiño (Coordenador BI em18

Humanidades); Rocio Elizabeth Chávez Alvarez (Coordenação BI Saúde); Sérgio Eduardo19

Martins Pereira (Coordenação LI Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias); Silvio20

Tarou Sasaki (Coordenação BI Ciências); Stella Narita (Servidora Docente). A. Informes.21

Marcos Bernardes informou sobre boletins institucionais acerca das medidas preventivas22

contra o vírus Covid-19. Sobre o Edital N.º 03/2020, de Programa de Iniciação à Pesquisa,23

Criação e Inovação (PIPCI - UFSB), da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, solicitou24
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aos interessados em submeter seus projetos que enviassem os documentos ao IHAC, com25

cópia para Secretaria Executiva, para emissão de declaração de submissão e aprovação ad26

referendum da Congregação do IHAC. Sobre a migração dos estudantes de BIs (no CSC, com27

exceção de estudantes do BI Saúde, que permanecem no IHAC/CSC), para os Centros de28

Formação, informou que tão logo seja concluída a migração e testes no SIG, que a29

PROGEAC se comprometeu informar a comunidade acadêmica. Introduziu relato sobre30

participação em reuniões com a Progeac sobre as mudanças na Formação Geral, mas que a31

discussão não foi concluída, e que serão feitas reuniões futuras com essa pauta. Salientou que32

foi divulgado pela PROPA, entre os coordenadores de curso, planilha para levantamento de33

compras de materiais de consumo e permanentes para enfrentamento da pandemia na região.34

Bilzã Marques informou sobre proposta da PROGEAC para a Formação Geral, mediante35

reestruturação acadêmica da UFSB, cujo documento foi enviado como minuta com as36

diretrizes para funcionamento. Sugeriu articulação nos colegiados e segmentos que essa37

proposta seja amplamente discutida para deliberação por esta Congregação. Silvio Sasaki38

informou sobre chamada para aquisição de livros para Biblioteca, cuja relação deve ser39

enviada até 4 de maio de 2020. Informou que o Colegiado de Bacharelado Interdisciplinar em40

Ciências recebeu processo de reingresso de estudantes que foram jubilados. Informou que41

DPA estendeu o prazo para integralização de estudantes. B. Aprovação de atas. Ata 15/201942

e Ata 01/2020. Ambos os documentos foram aprovados. Item aprovado. Antes de dar início à43

Ordem do Dia, Marcos Bernardes propôs incluir como ponto de pauta a Formação Geral e a44

reestruturação da UFSB, a fim de saber como estão as discussões nos Colegiados. Item45

incluso. C. Ordem do dia. 1. Apresentação do parecer referente ao Regimento do46

Laboratório de Práticas Educação e Saúde (LPES) da UFSB (Proponente: Lina Faria/47

Relatoria: Mário Marques). Mario Marques fez a leitura do parecer. Questionou sobre a48

Coordenação Geral do projeto. Parabenizou a iniciativa e indicou parecer positivo. Lina49

agradeceu o parecer. Esclareceu que há Coordenação Geral do laboratório. Trata-se do50

regimento de um projeto de pesquisa “guarda-chuva”, cadastrado na Plataforma Sucupira e51

CNPq. Informou sobre as atividades e relações institucionais. Salientou a necessidade de52
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espaço físico. Luciana perguntou se o laboratório está vinculado à Rede de Laboratórios da53

universidade, coordenado pela Prof.ª Florisvalda Santos, e se há um gestor nomeado. Lina54

respondeu que o projeto ainda não está vinculado à rede de laboratórios da universidade e55

solicitou ao Decanato apoio para registro. Esclareceu que está exercendo a Coordenação do56

Laboratório. Marcos Bernardes sugeriu a nomeação de uma Coordenação Geral pro tempore,57

uma vez que o regimento em discussão prevê a eleição da coordenação. Item aprovado. 2.58

Projeto de pesquisa e inovação "Uso de imagens digitais aéreas obtidas por Aeronaves59

Remotamente Pilotadas para identificação precoce e precisa de plantas de mamoeiro60

afetadas por viroses" (Proponente: Bilzã Araújo/ Relator: Sérgio Pereira). Sérgio Pereira61

fez a leitura do parecer. Descreveu o projeto, a partir do cronograma de 5 atividades62

interdependentes, conduzida por equipes interdisciplinares e interinstitucionais. Sobre o63

parecer, destacou que a proposta representa clara inserção da UFSB em equipes de pesquisa64

de amplitude local, regional e nacional. Parecer favorável ao projeto, desde que as atividades65

dos membros não comprometam as atividades da UFSB. Recomenda o registro nas instâncias66

da UFSB. Bilzã Marques agradeceu o parecer e fez relato complementar acerca das atividades67

desenvolvidas no projeto. Item aprovado. 3. O futuro do IHAC/CSC. Marcos Bernardes68

perguntou aos presentes se alguém gostaria de se manifestar a respeito da reestruturação69

acadêmica proposta pela Reitoria. Rocio Alvarez defendeu a ideia de que o IHAC seja70

transformado em um Centro de Formação em Educação Interdisciplinar e Intercultural,71

atentando para a necessidade de articular um Grupo de Trabalho, para amadurecer a ideia a72

fim de congregar cursos de primeiro, segundo e terceiro ciclos. Gabriel Santos e Silvio Sasaki73

salientaram que o fim do IHAC implica perda de uma Unidade Acadêmica no campus, e,74

consequentemente, enfraquecimento político-institucional, perdendo voto no Consuni. Gabriel75

chamou atenção para o fato de que os cursos de Licenciatura e a Formação Geral também76

serão afetados. Stella Narita manifestou-se favorável à criação de um Centro de Formação em77

Educação. Informou sobre Grupo de Trabalho criado para discutir a criação de um curso de78

Pedagogia articulado às Licenciaturas Interdisciplinares (LIs). Luciana Ávila manifestou-se79

em favor do IHAC, e pela defesa e permanência do IHAC enquanto Unidade Acadêmica.80



GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
CAMPUS SOSÍGENES COSTA
INSTITUTO DE HUMANIDADES, ARTES E CIÊNCIAS

Página 4 de 6
Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB
Campus Sosígenes Costa
BR 367, Km 10 - Rod. Porto Seguro-Eunápolis, Porto Seguro, BA - 45.810-000

Marcos Bernardes explanou sobre a contradição de criação do Centro de Formação em um81

dado Campus, sendo que há cursos de LIs nos 3 campi. Ressaltou que a criação de um Centro82

de Formação, voltado à Educação e formação de professores, em um campus não resolve a83

situação da oferta desses cursos nos três campi e que compromete a contribuição da UFSB84

pela Educação Básica na área de abrangência da UFSB. Considerou, ainda, que essa situação85

poderia gerar a vinculação de LIs, nos outros dois campi que não sediarem essa unidade, a86

Centros de Formação que não tenham a Educação Básica como foco. Sérgio Pereira87

complementou que criação de Centro de Formação em Educação não resolve nem a questão88

da Formação Geral, e nem a questão dos Cunis. Concorda com Luciana na defesa do IHAC,89

enquanto Unidade Acadêmica Interdisciplinar, que comporta a proposta da Formação Geral,90

os Cursos de Licenciatura e os Cunis. Defendeu também que não apenas as Licenciaturas91

fossem ofertadas nos Cunis. Rocio manifestou-se em defesa dos cursos de Licenciatura, dos92

Cunis, da Formação Geral, do curso de BI em Saúde e do curso de Saúde Coletiva. Reiterou93

as atividades desenvolvidas pelos cursos junto à Universidade e a Comunidade. Reiterou que94

o curso de Saúde Coletiva não estaria em relação simétrica com os demais cursos lotados do95

Centro de Formação em Saúde, e que o curso de Saúde Coletiva seria prejudicado. Cristiane96

Lima lamentou que o processo de reestruturação acadêmica desconsidera a abrangência da97

Área da Saúde na região, especificamente no contexto de enfrentamento a uma pandemia. É98

necessário repensar o futuro da Área da Saúde no âmbito institucional da UFSB. Marcos99

Bernardes ratificou a fala da Prof.ª Cristiane Lima, defendeu Área de Saúde do CSC, e100

salientou a sua importância e a necessidade de se repensar as relações e decisões institucionais101

sobre os cursos e atividades da Saúde, mediante contexto de pandemia. Gabriel Santos102

manifestou-se em favor do IHAC. Francisco de Assis informou que, quanto ao processo de103

verificação de demanda regional a um possível curso de Pedagogia, que seria feita consulta104

popular, mas o processo foi interrompido devido às medidas de isolamento social em combate105

ao Covid-19. Defendeu a criação de Unidade voltada para Educação e Licenciaturas, sendo106

mantida a nomenclatura do IHAC. Defendeu o IHAC como está, e solicitou mobilização107

sobre reformulação dos cursos das LIs. Marcos Bernardes criticou o processo de108
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reestruturação acadêmica, no sentido da falta de referências para ação, uma vez que a109

Universidade não possui PDI e Regimento Interno. Quanto à oferta metapresencial nos Cunis,110

que como está - sem se considerar que a tecnologia sozinha não funciona e que a UFSB111

depende de capacitação de recursos humanos para adaptação de material pedagógico, além de112

contar com equipe de monitoria e demais recursos humanos. Sem esses requisitos, teme que113

essa decisão de oferta metapresencial possa ter potenciais implicações negativas, como114

ampliar a evasão discente. Felipe Soares reiterou que a categoria discente defende a criação115

do Centro de Formação em Educação em todos os campi. Olivia Duarte, Gabriela Rodella,116

José Vicente e Clarissa Silva manifestaram-se em favor do IHAC. Sérgio Pereira reiterou que117

a criação de um centro de formação pode prejudicar os cursos das LIs, no sentido de limitar os118

Cunis a cursos a distância ou metapresenciais. Além disso, Marcos Bernardes questionou se119

uma única Unidade Acadêmica dará conta de atender as demandas da região. Após discussão,120

a Congregação prosseguiu com os seguintes encaminhamentos: (i) Votação sobre a Unidade121

Acadêmica: manutenção do IHAC ou criação do Centro de Formação em Educação.122

Manutenção do IHAC recebeu 9 votos a favor; a criação do Centro de Formação recebeu 1123

voto a favor. A Congregação deliberou pelo encaminhamento de manter o Instituto de124

Humanidade, Artes e Ciências como Unidade Acadêmica. Item aprovado. (ii) Votação do125

Nome: se mantém IHAC e Interdisciplinar em Educação ou Centro de Formação em126

Educação. O nome Centro de Formação em Educação recebeu 2 votos; 6 abstenções; 2 votos127

contra às nomenclaturas propostas. Nesse sentido, Sérgio Pereira atentou para o fato de que a128

nomenclatura não foi pauta de discussão no âmbitos dos Colegiados. Isso provocou mudança129

nos votos dos conselheiros Rocio Alvares e Leonardo Souza para abstenção, ficando: CF em130

Educação com 1 voto; 7 abstenções; 2 votos contrários. Felipe Soares questiona se a mudança131

de voto é válida e salienta que isso seja registrado em Ata. Stella Narita atentou que a132

colocação do Prof. Sérgio Pereira constitui uma intervenção em questão de ordem, sobre a133

validade da votação, uma vez que a pauta em questão não foi discutida no âmbito dos134

Colegiados. Tendo isso em vista, Marcos Bernardes colocou em votação a questão de ordem135

apresentada por Sérgio Pereira e consultou os membros sobre o cancelamento da segunda136
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votação, ou seja, sobre o cancelamento da votação relativa à nomenclatura da Unidade137

Acadêmica. Todos os membros foram a favor da questão de ordem interposta pelo Prof.138

Sérgio Pereira e deliberaram pelo cancelamento da referida votação. Portanto a votação do139

nome fica cancelada por unanimidade. (iii) aprovação de uma moção documental140

complementar à Ata, que seja informada à Comunidade a situação da UFSB. A favor da141

moção recebeu 8 votos e 1 abstenção. Gabriel Santos propôs-se a elaborar a moção e Lina142

Faria se dispôs a ajudar. Item aprovado. 4. O que houver. Formação Geral e a143

reestruturação da UFSB. Marcos Bernardes fez a leitura do relato sobre análise da proposta144

da reestruturação acadêmica e da Formação Geral. Questionou a imprecisão quanto à145

metodologia e a operacionalização da mudança, sobre o risco de comprometer a146

interdisciplinaridade dos cursos e salientou demais implicações acadêmicas e sociais.147

Perguntou aos Coordenadores de curso e representações de segmentos sobre como estão as148

discussões no âmbito dos Colegiados e segmentos, respectivamente. As Coordenações de LI149

em Linguagens e LI em Matemática e Computação não fizeram ainda. LI Artes e BI Artes150

irão se reunir dia 8 de abril para abordar o tema. A Representação Discente reiterou a posição151

da categoria, conforme reunião anterior. Bilzã apresentou síntese da proposta da Progeac e de152

demais instâncias para a Formação Geral. Cristiane Lima sugeriu, como instrumento de153

subsídio, solicitar às Coordenações anteriores da Formação Geral um relatório das atividades,154

metodologias desenvolvidos, além de um parecer sobre as propostas que estão sendo feitas, a155

fim de subsidiar uma contraproposta. Encaminhamento. A Congregação deliberou que os156

Colegiados devem discutir a reestruturação e será solicitado parecer aos membros anteriores157

do Colegiado da Formação Geral. Item aprovado. Nada mais havendo a tratar, Prof. Marcos158

Eduardo Cordeiro Bernardes encerrou a reunião, da qual eu, Renan Araújo, lavrei a presente159

Ata, que será lida e assinada por todos em próxima sessão.160

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