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ATA N.º04 – Reunião Extraordinária da
Congregação do Instituto de Humanidades, Artes
e Ciências, da Universidade Federal do Sul da
Bahia (UFSB), Campus Sosígenes Costa,
realizada em 28 de abril de 2020.

Reunião ocorrida no dia 28 de abril de 2020, às 9h, , remotamente, na sala virtual CSC 1.1

Estavam presentes: Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes, Decano do IHAC-CSC, presidindo2

a reunião. Ângela Maria Garcia (Vice-Decanato IHAC CSC); Bilzã Marques de Araújo3

(Servidor Docente); Clarissa Santos Silva (Coordenação LI Artes e suas Tecnologias);4

Cristiano da Silveira Longo (Servidor Docente); Elaine Santos Dias (Servidora Docente);5

Elfany Reis do Nascimento Lopes (Servidor Docente); Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito6

(Coordenadora PPGER); Felipe Soares de Moraes (Representação Discente); Francisco de7

Assis Nascimento Júnior (Vice-Coordenação LI Ciências da Natureza e suas Tecnologias);8

Gabriel Nascimento dos Santos (Representação Docente e Vice-Coordenação Formação9

Geral); Jaílson Santos de Novais (Servidor Docente); José Vicente Santos Mendes (Vice-10

Coordenação LI Linguagens e Códigos e suas Tecnologias); Leonardo da Silva Souza11

(Servidor Docente); Lia Valente Martins (Estudante); Lina Rodrigues de Faria (Coordenação12

ProfSaúde); Luciana Beatriz Bastos Ávila (Coordenação LI Linguagens e Códigos e suas13

Tecnologias); Marcel Anderson Novais (Representação Técnico-Administrativa); Marcelo14

Simon Wasem (Servidor Docente); Marcos Vinicius Fernandes Calazans (Coordenação LI15

Matemática e Computação e suas Tecnologias); Mário Marques da Silva Júnior (Coordenação16

LI Ciências da Natureza e suas Tecnologias); May Waddington Telles Ribeiro (Servidora17

Docente); Radharani Arruda (Estudante); Rocio Elizabeth Chávez Alvarez (Coordenação BI18

Saúde); Rodrigo Antonio Ceschini Sussmann (Servidor Docente); Sérgio Eduardo Martins19

Pereira (Coordenação LI Ciências Humanas e Sociais e suas Tecnologias); Stella Narita20

(Servidora Docente); Taianá Silva Pinheiro (Servidora Docente); Zenilton Gondim Silva21

(Representação Técnico-Administrativa). A. Ordem do dia. 1. Proposta de reformulação22

da Formação Geral. O Decano falou sobre o parecer, integrante do processo, que foi enviado23

na tarde de ontem e disse que não viu algumas propostas contempladas no projeto. Comentou24
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que na minuta os CUNI não estão contemplados adequadamente. Falou sobre a falta de25

equivalência entre os PPC dos diferentes campi, o que poderia gerar conflitos na possível26

migração de alunos entre eles. Questionou o fato de o parecer feito por Luciana na Câmara27

Técnica de Graduação não ter sido levada em consideração. Felipe disse ser favorável à28

proposta discente, sugeriu levar esta proposta à PROGEAC através do CONSUNI. O Decano29

falou sobre a dificuldade de fazer a mudança de regime para semestral, proposta pelos30

estudantes. Comentou que seria necessário, por um tempo, conciliar as duas formas até que os31

estudantes do regime quadrimestral concluíssem os cursos. Leonardo leu o documento32

elaborado pelo BI em Artes. Clarissa falou sobre a posição do NDE. Considerou o volume de33

trabalho do corpo docente e lamentou o fato de esta questão estar sendo discutida nesse34

momento, no qual muitos estudantes estão em situação de vulnerabilidade. Luciana se35

manifestou: Disse que o Colegiado da LI em Linguagens não chegou a uma posição unificada36

sobre a Minuta. Informou que os membros apresentaram argumentos a respeito da37

importância da Formação Geral como uma política de ação afirmativa. Falou sobre como a38

Formação Geral exerce uma ponte entre a Educação Básica e a Universidade, numa espécie39

de adaptação ao ensino superior. Disse que foi salientado na Colegiado que a FG contribui40

para uma forte formação em questões transversais, mas que há a necessidade, na formação41

específica, de que os cursos tenham carga horária suficiente para apresentar uma base teórica42

robusta. Luciana ainda informou que os Representantes Discentes no Colegiado destacaram43

que se ressentem de mais letramento acadêmico, eles concordam que a FG é longa e falta44

especificidade. Disse que na reunião do Colegiado da LI em Linguagens foram feitos relatos,45

contextualizando desde 2014-2015, sobre o oferecimento de Componentes Curriculares esta46

área pelas professoras Anne La Regina e Silvia La Regina e na ocasião ambas apontaram a47

insuficiência de CCs na área. Luciana mencionou que destacou no Colegiado que ensino de48

leitura e escrita é um processo e que, mesmo com ampliação de carga horária, não há qualquer49

garantia de que seja um conhecimento completado nos componentes; ressaltou que os campos50

de conhecimento possuem agendas de escrita específicas e que seria papel de todos os51

professores contribuir para este letramento que não se encerra nas aulas de português. Marcos52
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Calazans disse que o Colegiado da LIMCT tem um posicionamento semelhante ao53

apresentado por Clarissa, da LI em Artes. Gabriel lamentou que o parecer sequer foi votado54

na Câmara de Graduação e considerou, portanto, que houve um atropelo em relação a esta55

etapa. Destacou a importância da Formação Geral em complementação à política de cotas.56

Agravou a questão da elitização da Universidade com o aumento da nota de corte. Sugeriu57

que o IHAC peça vistas ao processo para que a questão seja melhor discutida em todas as58

instâncias. O Decano esclareceu que o pedido de vistas daria poucos dias de discussão. Bilzã59

relatou que representou esta Congregação na Câmara de Graduação. Declarou que produziu60

um documento que auxilia a compreensão do que seria uma Formação Geral. Disse que o61

modelo que mais se aproxima ao da UFSB é o da UNICAMP. Se dispôs a compartilhar a sua62

produção e pediu que, se possível, os colegas considerassem o seu documento. Jaílson63

apresentou o posicionamento do Colegiado da LI em Ciências da Natureza. Disse que após64

analisar a proposta, o Colegiado considerou que os objetivos da FG ainda não estão65

suficientemente claros no documento, o que dá margem a múltiplas interpretações, desde66

entender essa etapa como um momento de nivelamento, apresentação das áreas ou introdução67

à vida acadêmica; sugeriu-se que a carga horária proposta para extensão (não necessariamente68

um CC) esteja no 1º quadrimestre, migrando um dos CC de Linguagens para o segundo69

quadrimestre, o que evitaria maior demanda de docentes de Linguagens no 1º quadrimestre,70

tanto para língua portuguesa quanto para inglês. Informou que o Colegiado sugere um GT71

para pensar as atividades de extensão, coordenado por uma diretoria, mas, com participação72

de representações dos Colegiados. Destacou que ainda que se concorde com as cargas73

horárias propostas, há dúvidas sobre se as ementas a serem elaboradas de fato contemplarão74

os objetivos da FG. Lia esclareceu que muitos estudantes, como ela, não receberam o75

questionário citado no processo e, portanto, considera que ele não deve ser levado em76

consideração. Concordou com as considerações de Gabriel. Disse que acredita que deveria77

haver uma posição do campus sobre essa proposta. Comentou que o GT de reestruturação do78

campus não entrou em consenso e com isso preferiu não se posicionar. Destacou a79

importância dos professores pedagogos para considerarem as deficiências dos estudantes. O80
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Decano comentou sobre o compromisso da Universidade acerca das LI, já que isso impacta na81

contratação de pedagogos. Comentou sobre a proposta de extinção dos IHAC e criação de82

uma única Congregação para todas as Licenciaturas Interdisciplinares. Marcos destacou a83

necessidade de esta Congregação pensar sua posição no Conselho Universitário. Além de84

deliberar sobre as propostas da PROGEAC e da Representação Discente, deve-se pensar quais85

serão as proposições que sairão desta Congregação. Não basta concordar que votar contrário86

ao relator. Lia insiste que a representação discente vai manter a defesa da semestralidade.87

Comentou sobre a estratégia da Reitoria de votar a reestruturação em partes, pois estão sendo88

votadas coisas que são interligadas, separadamente. Marcos falou sobre a problemática de89

alterar os PPCs muitas vezes. Lia sugeriu que se vote sobre a reformulação da FG e a90

operacionalização não seja imediata, para que os PPCs não precisem ser mudados muitas91

vezes. Lia disse que se preocupa em pedir vistas e o prazo de 72h não ser suficiente. Afirmou92

que se a representação discente conseguir pedir vistas, será para que a proposta dos estudantes93

seja colocada em oposição à da PROGEAC. Encaminhamentos: I. Pedir vistas para remeter o94

assunto para a Câmara de Graduação: voto favorável: 1; contrários: 7; abstenção: 1. II. Pedir95

vistas para análise da proposta do DCE: favorável: 1; contrários: 9; abstenção: 1. III. Votar o96

parecer do relator + proposta PROGEAC: favorável: 0; contrários: 10; abstenção: 1. IV.97

Construção de uma alternativa, que busque convergências entre as propostas do DCE e de98

Zenilton: favoráveis: 2; contrários: 5; abstenções: 4. Bilzã sugeriu que seja pedido vistas e nas99

72h seja feito um fórum. Nenhum membro acatou a sugestão e, portanto, ela não foi votada100

como encaminhamento. Os membros entenderam que não há tempo hábil para que isto seja101

feito. Caso seja pedido vistas, haverá uma nova reunião, extraordinária na quinta-feira.102

Clarissa sugere justificar o voto contrário com base na normativa. Eliana sugere propor um103

fórum das LI. Nada mais havendo a tratar, Prof. Marcos Eduardo Cordeiro Bernardes104

encerrou a reunião, da qual eu, Gabriela Berbat, lavrei a presente Ata, que será lida e assinada105

por todos em próxima sessão.106

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